SALGSOPPGAVE BERGENSVEIEN 25
Prisliste

PRISLISTE - Bergensveien 25

05.10.2022

Leilighetsnummer

Etasje

Rekkehus A1

1-3

Rekkehus A2

1-3

Rekkehus A3

1-2

Enebolig/tomanns B1

1-3

Enebolig/tomanns B2

1-3

Antall
BRA m2
soverom
4
4
4
4
4

120
138
114
167
167

Privat uteplass

Parkering

Status

Hage+balkong
Hage+balkong
Terrasse
Hage+balkong
Hage

JA
JA
JA
JA
JA

SOLGT
Ledig
Ledig
SOLGT
SOLGT

Pris
8.700.000
7.900.000

Omkostninger
42.774
35.574

Totalpris
8.742.774
7.935.574

Parkering
Alle boliger får 1 stk parkeringsplass. Det er mulig å kjøpe ekstra parkeringsplass for kr.
225.000,-. Prisen kan endres for usolgte plasser. Kontakt megler før kjøp mht. ledige
plasser.
Ferdigstillelse / Overtagelse:
Selgerens frist til å ha eiendommen klar til overtagelse er 4. kvartal 2023. Se for øvrig
vilkår om avvik, varsler etc. under avsnittet formaliteter.
Kjøpstilbud:
Kjøpstilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon. Se meglers
budportal for innlevering av bud
Innlevert kjøpstilbud iht. prisliste er bindende for budgiver. Selger vil foreta nødvendig
kontroll av budgiver, herunder kontroll av finansieringsplan. Selger har rett til å akseptere
eller forkaste ethvert bud. Selgers eventuelle aksept vil bli meddelt skriftlig til kjøper.
Finansiering:
Kjøper er selv ansvarlig for nødvendig finansiering og finansieringsinstitusjoner gir sjelden
finanseringsbevis med gyldighet utover 6 mnd. Dersom kjøper skal ha lånefinansiering, bes
det oppgitt kontaktinformasjon til långiver slik at megler kan foreta en kontroll av kjøpers
finansieringsplan. Disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.
Kjøper oppfordres til å innhente verdivurdering av egen bolig dersom egenkapital i
nåværende bolig inngår i finansieringsplanen for dette kjøpet.
Handelen er juridisk bindende for begge parter når kjøpers bud er akseptert av selger.
Dersom kjøper likevel ikke skulle være i stand til å betale kjøpesummen, er kjøper likevel
bundet av kjøpet. Selger vil i en slik situasjon kunne påberope seg vesentlig mislighold av
avtalen og heve kontrakten. Kjøper er innforstått med at selger vil kunne selge boligen på
nytt (dekningssalg) og at ethvert økonomisk tap som selger måtte bli påført som følge av
kjøpers mislighold vil bli krevd dekket av kjøper, herunder omkostninger i forbindelse med
et nytt salg, dekning av en mulig lavere salgspris, rentetap mv.
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank
1 sine mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette.
Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansielle tjenester.
Visning
Se annonse på www.Bergensveien25.no, www.finn.no eller ta kontakt med
oppdragsansvarlig.

Prosjektet
Hovedtrekk
Bergensveien 25 består av 5 boliger som skal føres opp, og er delt opp i en tomannsbolig
og tre hus i rekke. Prosjektet vil få et garasjeanlegg med 7 parkeringsplasser og 2
utvendige biloppstillingsplasser.
Byggemåte:
Se leveransebeskrivelse.
Eierforhold/organisering:
Boligene vil bli organisert som eierseksjoner. Kjøper blir som eier av boligen medlem i et
eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin bolig samt eventuelle tilleggsdeler.
Som medlem av eierseksjonssameiet og i tråd med vedtektene som ligger vedlagt som
utkast (kan endres før overtagelse), vil kjøper få rettigheter og forpliktelser.
Parkering:
Parkeringsplassen kan organiseres som en ideell eierandel eller bruksrett i en
anleggseiendom eller næringsseksjon, som tilleggsdel til seksjonen eller koblet til seksjonen
i realsameie. Endelig organisering skjer før overtagelse. Det er tiltenkt 2 utvendige
gjesteplasser for prosjektet.
Det medfølger 1 parkeringsplass og mulighet for kjøp av ekstraparkeringsplass i felles
garasjeanlegg i kjeller. P-plassene vil ha en minimums bredde på: 2,5 m og lengde på 5
m(se parkeringsplan).
Adresse og eiendomsbetegnelse:
Eiendommen har i dag adresse: Bergensveien 25 B-F og består av Gnr. 94, bnr. 397 i Oslo
kommune.

Selger vil forestå seksjonering av eiendommen, og hver bruksenhet blir ved seksjonering
tildelt eget seksjonsnummer.
Tomt:
Tomten er eiet og tomtestørrelse er ca. 1.593,2 kvm. Tomten vil bli et fellesareal for
sameiet, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges, dvs. tilleggsdelen, til den enkelte
seksjon.
Reguleringsforhold:
Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 - Oslo
mot 2030, vedtatt 23.09.2015.
Tomten er regulert til boligformål i reguleringsplan S-4220, 15.03.2006.
For øvrig er en del av eiendommen regulert til bolig m.tilh.anlegg (reguleringsbestemmelser
S-2612 - Småhusplanen) - "Endret reguleringsplan med reg. best. for del av gnr. 94
bnr.101 m.fl.,Hagaløkka, som reguleres til byggeområde for boliger og felles avkjørsel",
hvor det blant annet reguleres at det kan oppføres småhusbebyggelse i maks 2 etasjer.
Videre er en del av eiendommen er også regulert til felles avkjørsel
(reguleringsbestemmelser S-1997) - "Endret regulerings plan for del av Doktor Kloumanns
vei (vei 3350) og vei 3351 samt regulering av felles avkjørsel til Gnr.94 Bnr31, 259 og 301
fra Doktor Kloumannsvei".
Se reguleringskart i salgsoppgaven for oversikt over hvilke deler av eiendommen som er
regulert til hva.
Kommunedelplan:

Deler av eiendommen ligger videre inn under KDP-17 (kommunedelplan). Flate: Områder
for etablering av torg/møteplass ved byutvikling. KDP-17 er ikke vedlagt salgsoppgaven,
men kommuneplan 17 m.fl. kan ses ved å benytte følgende URL:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer-ogveiledere/
kommunedelplaner/[gref
Fortidsminner:
Iht. Oslo kommune planinnsyn ligger eiendommen innenfor et område hvor det er kartlagt
fortidsminner. Hvis du skal grave eller bygge her, må Byantikvaren som
kulturminnemyndighet ofte vurdere om det er behov for ytterligere arkeologiske
undersøkelser. For eiendommen som selges er det anført kategori "Middels høyt
funnpotensial".
Utgraving og arkeologisk registering er avsluttet for eiendommen, se vedlagt i
salgsoppgaven.
Vei-vann-kloakk:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei via privat stikkvei inn til boligen, vann og avløp
via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som medfører behov for tiltak.
Byggetillatelse:
Det er gitt rammetillatelse for prosjektet datert 01.02.2021. Kommunen har gitt
dispensasjon fra høydebestemmelsen, støybestemmelsen, krav til leilighetsfordeling,
byggegrense, maks BRA og krav til bilparkering. Se rammetillatelse for vilkår som må
oppfylles før det gis igangsettingstillatelse.

Økonomi
Omkostninger:
I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales:
-

Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi:
Tinglysingsgebyr for skjøte:
Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk):
Grunnboksutskrift:
Til sammen:

Kr
kr
kr
kr
kr

Se prislisten,585,585,204,Se prislisten,-

Tilknytning og abonnement TV/internett bekostes av kjøper.
For kjøp av parkeringsplass, tas det forbehold om at det må betales 2,5% dokumentavgift
av kjøpesum/tomteverdi for p-plass, samt tinglysingsgebyr. Dette avhenger av
organiseringen av garasjeanlegget, men kjøper må også dekke sin andel av
dokumentavgiften dersom hjemmelen overføres til borettslaget. Kjøper plikter å betale
dokumentavgift og tinglysningsgebyr på oppgjørstidspunktet også om det på det
tidspunktet ikke skulle være avklart om avgift/gebyr faktisk påløper. Det tas forbehold om
endring av gebyrer og avgiftssatser fra det offentlige, samt dokumentavgiftsgrunnlag, og
dekkes av kjøper.
Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom
grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.
Sameie/Fellesutgifter:
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medeier i Sameiet Bergensveien 25. Sameiet blir
juridisk stiftet i forbindelse med tinglysning av seksjoneringssøknad. Det gjøres
oppmerksom på at kjøperne av de respektive seksjoner selv er ansvarlige for å etablere
gode rutiner for fellesutgifter og fremtidig vedlikehold. Kjøper er forpliktet til å betale sin
andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Felleskostnader kan tenkes å dekke
avsetning til vedlikehold fellesarealer/uteareal og forsikring bygg (ikke innbo). Kommunale

avgifter, innboforsikring, renovasjon, grunnabonnement TV/internett og individuelt
strømforbruk faktureres normalt direkte til hver enhet.
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og
omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i
eiendomsmeglingsloven.
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles
mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele
kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Normalordningen er
at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA).
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte
enheter.
Ligningsverdi / eiendomsskatt:
Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første
ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som
årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. ¨
Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av
den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for
sekundærboliger utgjør 90%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no.
Det er innført eiendomsskatt i Oslo kommune.

Formaliteter

Betalingsbetingelser:
Etter kontraktsignering skal det innbetales et forskudd på kr. 200.000,- forutsatt garanti
iht. Bustadoppføringslova §12 er stilt av selger. Blir ikke beløpet innbetalt i rett tid i
samsvar med avtalen, regnes dette likt med manglende betaling. Kjøper vil få tilsendt egne
varsler om innbetaling av forskuddet samt innbetaling av hovedoppgjør. Kjøpesum og
omkostninger skal innbetales senest 3 virkedager før overtagelse.
Megler besitter Kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting
av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i
samsvar med bustadoppføringslova § 47.
Ferdigstillelse / Overtagelse:
Selgerens frist til å ha eiendommen klar til overtagelse er 4. kvartal 2023. Dersom det
oppstår forhold som berettiger dagmulkt, skal det beregnes fra 01.01.2024.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar
til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før den nye
datoen for overtagelse. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis skriftlig med minst 7
kalenderdagers varsel.
Forsinket overtagelse etter endelig avtalt overtagelsesdato gir kjøper krav på dagmulkt på
0,75 promille av kjøpesummen, jf. Bustadoppføringslova § 18. Det beregnes dagmulkt fra
endelige avtalt overtakelse. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av faktisk overtagelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller
dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i
Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force
majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for
overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved ev salg av nåværende
bolig.

Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt
oppmerksom på at dette kan gi selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon
overfor kjøper. Disse forhold må også tas hensyn til ved salg av nåværende bolig da
byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik
forsinkelse.
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelsesdato fortsatt vil foregå
byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene,
fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta
boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er
gjennomført på overtakelsesdagen.
Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på eiendommen senest på
overtagelsesdagen. Det kan imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av
midlertidig brukstillatelse fordi arbeider på utomhus fellesarealer ikke er ferdigstilt. Av
midlertidig brukstillatelse skal fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest
kan gis. For å sikre gjenstående arbeid har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig
andel av kjøpesum for å sikre at ferdigattest gis.
Fellesarealer vil kunne bli ferdigstilt etter overtagelse av boligene. Sameiets styre eller
interimsstyre vil representere hver sameier ved overtagelse av fellesarealer og vil ved
behov holde tilbake/deponere nødvendig beløp for feil og mangler. Overtagelse av
fellesarealer kan gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før
de utvendige.
Selgeren forplikter seg til ca. ett år etter overlevering å innkalle til ett års-befaring av
eiendommen. Selgeren hefter ikke for mangler som skyldes uriktig bruk av eiendommen,
eller skader som kjøperen selv har påført denne. Selgeren er ikke forpliktet til å foreta
reparasjoner som er å anse som ordinært vedlikehold.
Tilvalg:
Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med
ytelsen som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne
ytelsen og som ikke er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.
Selger kan utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for
endringer og tilleggsarbeider. Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, frist for
bestilling samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet.
Ved modul-/elementbygg, må kjøper avklare med selger vedr. skjøter/overganger etc. samt
begrensete muligheter for tilpasninger.
Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles
skriftlig av kjøper eller den kjøper måtte oppnevne.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer
vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller
tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf.
bustadoppføringslovas § 44. Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger
som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. Selger skal skriftlig gi kjøper beskjed om
hvorvidt bestilte tilvalg/endringer medfører en senere levering, herunder påberopelse av
tilleggsfrist.
Selger eller den selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og tilleggsarbeider
når arbeidene er utført. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den
Selger måtte oppnevne og betales direkte til meglers klientkonto. Selger kan kreve
sikkerhet for betaling av bestilte tilvalg/endringer.

Selgers forbehold som gjelder igangsetting:
Selger tar ikke forbehold om realisering av prosjektet, da det er besluttet igangsatt.
Prosjektet er forventet ferdigstilt 4. kvartal 2023. Dersom det oppstår forhold som
berettiger dagmulkt, skal det beregnes fra 01.01.2024.

Generelle forutsetninger og forbehold:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet
leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.
Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende
krav:
De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i
teknisk forskrift.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere boligens,
byggets eller prosjektets kvalitet. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av
partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer), plikter selger å varsle
kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv,
fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Slike
tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis
beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i
den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike
avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.
Fradeling, sammenslåing og seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i
kommunen.
Selger tar forbehold om antall andeler og seksjoner samt seksjonering av eiendommen,
dersom det er formålstjenlig for prosjektet i sin helhet. Selger forbeholder seg retten til å eie
og fritt disponere over alle usolgte parkeringsplasser og boder, herunder ved salg og utleie
til andre enn andelseiere/seksjonseiere.
Selger står fritt til å fordele boder og garasjeplasser.
Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten varsel.
Avbestilling:
Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling gjelder
reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens
krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53.
Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner,
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom
utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort
oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at
det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.
Dersom kjøper etter overtagelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en
mangel, må han eller hun gi selger varsel om at mangelen vil bli påberopt innen rimelig tid
etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, if. bufl. § 30. Selger kan gi
anvisning til at mangler kan meldes gjennom en elektronisk kanal.
Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på boligen, har kjøper plikt til å
begrense skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres.
Mangelen kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter overtagelse, med mindre
selgeren eller noen han har ansvaret for har opptrådt grovt uaktsomt, eller for øvrig i strid
med redelighet og god tro.
Salg av kontraktsposisjon/videresalg av boligen/endring av kjøper i skjøtet
Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Ved kjøp av bolig i dette prosjektet, vil
selger i utgangspunktet ikke tillate salg av kontraktsposisjon (transport av kjøpekontrakten). Selger kan likevel i enkelttilfeller vurdere samtykke til transport av kjøpekontrakten dersom følgende er oppfylt:
•
•

Kjøper2 kan dokumentere tilfredsstillende finansieringsplan
Kjøper1 betaler et transportgebyr til selger stort kr 70.000,-.

Ved salg av kontraktsposisjon trer kjøper1 ut av kjøpekontrakten med selger og kjøper2
overtar kjøpekontrakten. Kjøper kan imidlertid videreselge selve boligen uten selgers
samtykke. Ved slikt videresalg er Kjøper fremdeles ansvarlig iht. kjøpekontrakten med
selger. Dersom det er ønskelig med et skjøte direkte til ny kjøper (tredjemannsskjøte) for å
unngå å måtte betale dokumentavgift to ganger, kan selger medvirke til det mot et gebyr
stort kr. 70.000,-.
Dersom kjøper ønsker å endre navn i skjøte for familiemedlemmer f.eks. ved at barn
ønskes innsatt i skjøtet istedenfor foreldre eller lignende, kan det skje ved å fylle ut instruks
til megler med nødvendig bekreftelse fra bank mv. Selger tar et gebyr stort kr. 12.500,- for
dette arbeidet. Navneendring godtas kun for nære familiemedlemmer.
Dersom kjøper ønsker et «åpent skjøte» ved overtakelse og kjøpers bank godtar en slik
utsatt tinglysing, tillates dette av selger inntil 6 mnd. mot at kjøper gir en skadesløserklæring til selger/megler og betaler et gebyr stort kr. 25.000,-. Kjøper må i så fall godta
at megler foretar fullt oppgjør med selger uten at kjøper har fått rettsvern for kjøpet og
avgi erklæring på at han er kjent med hvilken risiko manglende rettsvern innebærer.
Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for
boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets
markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers
samtykke.

Servitutter/heftelser:
De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved
salg. Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.
Grunnboksutskriften viser følgende tinglyste servitutter:
Heftelser i eiendomsrett:
1990/15897-1/105 08.03.1990

BEST. OM ADKOMSTRETT

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0301 GNR: 94 BNR: 210 SNR: 1 og 2
1990/59884-5/105 05.10.1990
ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0301 GNR: 94 BNR: 210 SNR: 1 og 2
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0301 GNR: 94 BNR: 650
Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo bygningsråd.
Servitutter:
1976/22782-1/105 18.10.1976
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighet hefter i: KNR: 0301 GNR: 94 BNR: 101
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
2019/1477319-1/200 09.12.2019
BESTEMMELSE OM VEG
21:00
Rettighet hefter i: KNR: 0301 GNR: 94 BNR: 651
Endring kan ikke skje uten samtykke fra Oslo kommune
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: OSLO KOMMUNE
ORG.NR: 958 935 420
Servitutter som ikke slettes følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt
fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler som kan få betydning for
denne eiendommen. Eiendom 94/210 vil få tinglyst erklæring og ligger vedlagt i
salgsoppgaven som vedlegg. Gjelder plassering av garasje.
Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser dersom
offentlig myndighet krever det. Slike servitutter/heftelser kan være erklæringer som
regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk el.
I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse pengeheftelser på
eiendommen, men boligen vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt
og utinglyst panterett til sameiet på 1 G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den
enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser.
Arealberegning:
Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende
yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal.
Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv
innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer.
Sjakter i boligen er medberegnet i bruksarealet og betegnes med P-Rom eller S-Rom
avhengig av hvilken benevnelse rommet sjakten ligger i er benevnt.
Energimerking:
Energiklassifisering gis fra A-G og boligen vil minimum få klassifisering C.
Selger er ansvarlig for at hver bolig etter overtagelse vil få en individuell energiattest som
bekrefter energimerket.
Lovanvendelse:
Boligene selges etter Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), loven sikrer kjøper
rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr.§3.

Bustadoppføringslova gjelder når selger er næringsrivende og kjøper er forbruker, og
kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person eller næringsdrivende (tatt bort:
profesjonell eller investor), eller dersom avtalen er inngått etter at byggearbeidene er
ferdigstilt. Boligen vil da selges etter lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr.
93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadsoppføringslova selv om kjøper ikke er
forbruker.
Garantier:
For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille nødvendig § 12
garanti. Selger kan stille § 47 garanti og på bakgrunn av denne garantistillelsen vil megler
foreta delutbetaling av oppgjøret til selger eller byggelånsbank avhengig av den
utbetalingsinstruks selger gir.
Dersom boligen selges etter avhendingsloven innen 6 måneder etter ferdigstillelse skal
selger stille garanti i samsvar med § 12 i bustadsoppføringslova, jf. avhl. § 2-11.
Utleie:
Utleie av boligene er tillatt.
Meglers vederlag:
Megler har provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver.
Kontroll etter hvitvaskingsloven:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundekontroll. Dette innebærer blant
annet plikt for meglerforetaket til å foreta innhenting av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle
rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Der kjøper
opptrer i henhold til fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon også fremlegges for
fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av kjøper, herunder fremleggelse av bekreftet kopi av
legitimasjonsdokument, skjer senest på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer med fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis.
Dersom kjøper er en juridisk person (eksempelvis et aksjeselskap) plikter kjøper å fylle ut
og returnere et eget kundekontrollskjema før kontraktsmøtet. Firmaattest og eventuell
fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med
gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.
Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til
Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere
utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende
mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket
overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Aktørene
Selger/oppdragsgiver:
Jongsbru AS, org.nr. 990 857 881
Meglerforetak:
EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Nybygg OA, foretaksnummer: 976 756 673, Postboks
778 Sentrum, 0106 Oslo.
Ansvarlig megler:
Anders Winther
Prosjektmegler
Telefon: 97 97 96 96
Epost: anders.winther@em1oav.no
Dato. 05.10.2022

BERGENSVEIEN 25B
Nabolaget Øvre Grorud - vurdert av 86 lokalkjente
OPPLEVD TRYGGHET

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

Veldig trygt 74/100

Familier med barn
Etablerere
Enslige

KVALITET PÅ SKOLENE
Bra 68/100

NABOSKAPET
OFFENTLIG TRANSPORT

Linje L1

Oslo S
Totalt 23 ulike linjer

0.4 km

24 min
1.9 km

17 min
10.7 km
Barn

Oslo Gardermoen

32 min

SKOLER
Grorud skole (1-7 kl.)
390 elever, 15 klasser

Ammerud skole (1-7 kl.)
535 elever, 35 klasser

(0-12 år)

Ungdom Unge voksne
(13-18 år)

(19-34 år)

346 elever, 16 klasser

350 elever, 13 klasser

Personer

Husholdninger

1 988

1 066

Oslo og omegn

969 507

477 009

Norge

5 328 198

2 398 736

8 min
0.7 km

11 min

BARNEHAGER

0.9 km

13 min

80 barn

307 elever, 11 klasser

Stovner videregående skole
700 elever, 45 klasser

Bjerke videregående skole
464 elever

7 min
0.6 km

1 km

20 min

72 barn, 5 avdelinger

7 min
0.6 km

1.5 km

Grorud idrettsbarnehage (0-6 år)
Groruddalen skole (8-10 kl.)

Eldre
(over 65 år)

Område

Ammerudlia barnehage (0-5 år)
Apalløkka skole (8-10 kl.)

Voksne
(35-64 år)

Øvre Grorud

Grorud barnehage
Tiurleiken skole (1-7 kl.)

11.4 %
13.5 %
17.3 %

Grorud stasjon

ALDERSFORDELING

4 min
43.3 %
39.1 %
38.9 %

Linje 4, 5

0.3 km

26.2 %
25.8 %
21.5 %

Grorud

3 min

5.7 %
6.2 %
7.2 %

Linje 62

13.5 %
15.4 %
15.2 %

Hagelundveien

Høflige 64/100

19 min

81 barn, 6 avdelinger

8 min
0.7 km

1.6 km

7 min
3.5 km

7 min
4.9 km

DAGLIGVARE
Rema 1000 Grorud
Post i butikk

Coop Extra Grorud
PostNord

4 min
0.4 km

4 min
0.4 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 Oslo AS avd. Nybygg OA kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022

VARER/TJENESTER

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER
1. Tog/t-bane

Grorud Senter

6 min

Apotek 1 Grorud

4 min

2. Egen bil
3. Buss

ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)

34% i barnehagealder

TURMULIGHETENE

36% 6-12 år

Nærhet til skog og mark 97/100

14% 13-15 år
16% 16-18 år

KOLLEKTIVTILBUD
Veldig bra 92/100

AKTIVITETSTILBUD
Bra 75/100

FAMILIESAMMENSETNING
Par m. barn

SPORT
Ammerudhellinga balløkke

8 min

Ballspill

Par u. barn

0.7 km

Grorud idrettsanlegg

9 min

Flerbrukshus, ballspill, fotball, friidr...

Enslig m. barn

0.8 km

Grorud Sportssenter

6 min

Bare Trening Romsås

15 min

Enslig u. barn

Flerfamilier

BOLIGMASSE
0%

56%
Øvre Grorud

7% enebolig
15% rekkehus

Oslo og omegn
Norge

69% blokk
9% annet

SIVILSTAND
Norge

Gift

31%

34%

Ikke gift

51%

53%

Separert

15%

9%

3%

4%

Enke/Enkemann

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 Oslo AS avd. Nybygg OA kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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UTKAST
VEDTEKTER
FOR
SAMEIET BERGENSVEIEN 25 B-F

01 Navn og formål
Sameiets navn er: SAMEIET BERGENSVEIEN 25 B-F
Sameiet består av 5 boligseksjoner og 1 næringsseksjon under gnr.
94 bnr. 397 i Oslo kommune.

Sameiets formål er å
a) ivareta driften av Sameiet
b) administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesarealer
c) ivareta alle andre saker av felles interesse.
02 Årsmøte
Den øverste myndighet i Sameiet utøves av årsmøte.
Ordinært og ekstraordinært sameier/årsmøte innkalles med de
frister som er fastsatt i eierseksjonsloven.
De saker årsmøte skal behandle fremgår av eierseksjonslovens
regler. Om ikke loven stiller strengere krav kreves det to
tredjedels flertall av de avgitte stemmer for endring av
vedtekter.

03 Styre
Sameiet ledes av et styre som står for forvaltning av sameiernes
fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av
årsmøte.
Styret velges på årsmøtemøtet og skal bestå av 2 medlemmer
inkludert leder.
Styrets leder velges særskilt.
Styremedlemmene og styrets leder velges for 2 år av gangen.
Styremedlemmene kan gjenvelges. Styremedlem som selger sin seksjon
må samtidig tre ut av styret.
For juridiske personer som eier en seksjon i Sameiet er den
valgbar som styremedlem som styret i eierselskapet utpeker. Som
valgbar kan utpekes styremedlem, daglig leder, ansatt og aksjonær/
ANS-parteier.

Vedtak treffes med alminnelig flertall. I felles anliggender
representerer styret sameierne og forplikter dem med underskrift
av styrets leder. Styret kan meddele prokura.

04 Disposisjon og råderett
Ingen kan kjøpe og erverve mer enn 2 boligseksjoner i Sameiet. Den
enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon,
herunder
til salg, bortleie og pantsettelse.
Ved salg og fremleie plikter sameierne og meddele dette skriftlig
til styret for registrering. Sameierne plikter ved fremleie å
gjøre leietaker oppmerksom på vedtekter, eventuelle
husordensregler og øvrige bestemmelser som gjelder for Sameiet.
Hva gjelder mislighold, henvises til eierseksjonslovens regler.
Sameiet forbeholder seg panterett i Eiendommen som sikkerhet for
Kjøperens forpliktelser overfor sameiet. I henhold til ny
eierseksjonslov vil panteretten per overtakelse tilsvare 2 ganger
grunnbeløpet i folketrygden i Eiendommen

Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for ubetalt andel av
driftsutgifter til Sameiet, eventuelt andre utgifter som Sameiet
har bestemt, blir betalt og hefter også for tidligere
seksjonseiers forpliktelser.
Areal merket med gult og rødt også markert med seksjonsnummer gir
bruksrett til seksjon 1 og 2.

05 Disposisjon av fellesanlegg
Fellesarealet utgjør felles veiareal og annet fellesareal.
Vedlikehold av vei foretas i fellesskap.

06 Vedlikehold
Bestemmelsen om vedlikehold følger de alminnelige regler i eierseksjonsloven.
07 Skader - forsikring
Seksjonseierne har plikt til å tegne huseierforsikring.
Den enkelte sameier dekker forsikring i forbindelse med sitt innbo
og bygningsmessige innredninger.
08 Fellesutgifter
Alle fellesutgifter fordeles etter eierbrøken.
09 Lov om eierseksjoner
Så langt det ikke er bestemt annerledes, skal eierseksjonsloven
sine bestemmelser følges.

SAMEIET BERGENSVEIEN 25 B-F
_____________________
Morten Dahl
Styrets formann

Kjøpekontrakt for prosjektet

Bergensveien 25 B-F om rett til eierseksjon bolig under oppføring med tomt

Oppdragsnr: 3120XXXXXX
Omsetningsnr: 3120XXXXXX
Meglerforetakets org.nr.: 976 756 673 (brukes ved elektronisk tinglysing)
Kontraktens bestemmelser utfylles av Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett.
Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig under oppføring
og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.
1. Partene og deres representanter
Navn1
Jongsbru AS

Adresse/Kontaktinfo

Org.nummer

990 857 881
Hoffsjef Løvenskiolds vei 69B, 0382 Oslo
Tlf: 930 48 100 / E-post: morten@nordiskhusprosjekt.no

heretter kalt selger. Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser, etter nærværende
avtale til annet selskap innenfor samme konsern eller annet selskap som kontrolleres direkte eller
indirekte av de som i dag kontrollerer selger. Med "overdra" menes enhver form for overdragelse. For
overdragelse til andre enn de foran nevnte subjekter må kjøper samtykke. Samtykke kan ikke nektes
uten saklig grunn.
Navn
Navn Kjøper

Adresse/Kontaktinfo
Adresse Kjøper, postnr. og sted
Tlf: XXXXXXXX / E-post: xxxxxxxx@xxxxxx.no

Fødselsdato
XX.XX.XX

heretter kalt Kjøper

Fullmakt

Kjøperne har hver for seg fullmakt til å forplikte hverandre i alle forhold som gjelder denne kontrakt, for
eksempel ved å bestille tilleggsarbeider, kreve dagbøter, avbestilling, signere overtakelsesprotokoll etc.
Fullmakten gjelder inntil den blir tilbakekalt.

2. Eiendomsmegler
Meglerforetak
EiendomsMegler 1 Oslo AS,
avd. Nybygg

Selger

Adresse
Youngstorget 5, 0181 Oslo
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Org.nr.
976 756 673

Kjøper

Kontaktperson
Anders Winther

E-post
anders.winther@em1oav.no

Telefon
97 97 96 96

3. Eiendommen
Kontrakten gjelder kjøp av eierseksjon.
Som i salgsdokumenter benevnt som Bergensveien 25 B-F, leil. nr. XXXX.
På følgende tomt:
gnr. 94, bnr. 397, snr. XX i Oslo.
Endelig seksjonsnummer og eierbrøk vil bli tildelt når seksjonering er gjennomført.
Eiendommen er:
Eiet
Kontrakten kan også omfatte andel av eiendomsrett på fellesareal bestående f.eks. av felles veier/
utomhusareal/evt. lekeplass.
4. Kjøpesum og omkostninger
Eiendommen overdras for:
Pris for Leiligheten
Pris for garasjeplass(ene) 225.000,Totalt kjøpesum inkl. omkostninger og ekstra p-plass ("Kjøpesummen")

kr.
kr.
kr.

X XXX XXX,225 000,X XXX XXX,-

kr.
kr.
kr.

200 000,X XXX XXX,X XXX XXX,-

Som gjøres opp på følgende måte:
Forskudd iht. pkt.6
Sluttoppgjør innen overtakelsesdato (eks. omk.)
Kontraktsum:

Omkostninger
Kjøperen skal betale følgende omkostninger i tillegg til kontraktsummen

Dokumentavgift kjøper (nybygg):
Grunnboksutskrift - kjøper pr.stk.:
Tinglysningsgebyr skjøte:
Tinglysningsgebyr pantedokument:
Sum kjøpsomkostninger:

kr
kr
kr
kr
kr

XX XXX,204,585,585,XX XXX,-

Eventuell økning av offentlige gebyr dekkes av kjøperen.

Selger
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Kjøper

5. Indeksregulering
Kontraktsummen skal ikke indeksreguleres.
6. Forskuddsbetaling
Kjøperen skal innbetale kr. 200.000,- som forskuddsbetaling.
Det vil bli utsendt betalingsinformasjon om forskudd når garanti iht. bustadoppføringslovas § 12 og
eventuelt § 47 er utstedt på vegne av selger, med 14 dagers forfall. Bruk kontonummer og kid-nummer
oppgitt i tilsendte betalingsinformasjon. Forskuddet skal avregnes ved innbetalingen av sluttsum og
omkostninger som for øvrig skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse.
Blir ikke beløpet innbetalt i rett tid i samsvar med avtalen, regnes dette likt med pkt. 7, forsinket betaling.
Beløpet konverteres som en del av kjøpesummen når denne skal innbetales pr. oppgjørs- og
overtagelsesdato. Resterende del av oppgjøret samt omkostninger innbetales pr overtagelse til meglers
klientkonto nevnt i kontraktens pkt. Oppgjør/Tinglysing.
Et forskudd er selgers penger når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier etter buofl § 47 eller når
selger har stilt garanti etter buofl § 12 og kjøper har fått heftelsesfri hjemmel til eiendommen.
Det godskrives ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf
eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3).
Om selger stiller §47 garanti vil forskudd/deloppgjør som kjøper innbetaler til meglers klientkonto,
utbetales til selger/byggelånsbank og godskriving av renter til kjøper opphører.
Dersom §47 garanti kommer til anvendelse, bekrefter Kjøper ved underskrift av denne kontrakt at
garantisten får ugjenkallelig fullmakt til å utbetale garantibeløpet til meglers klientkonto slik at megler får
innfridd sitt ev inneståelsesansvar overfor kjøpers bank.
7. Forsinket innbetaling
Ved forsinket betaling, av hele eller deler av kontraktsummen inkl. omkostninger og ev.
kundeendringer/tilvalg, skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr.
100 om forsinket betaling. Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen å overta boligen inntil betaling skjer.
Den samme renteberegningen skjer såfremt tilhørende pantedokumenter, som må være tinglyst før
innbetalt beløp kan disponeres, ikke er overlevert megler i undertegnet og bekreftet stand innen
oppgjørsdato. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er
avtalt.
Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten (signerer kontrakt, fremskaffer finansieringsbekreftelse,
ikke innbetaler forskudd hvor det er avtalt eller ikke innbetaler oppgjør ved overtakelse m.m.), kan selger
med 20 dagers varsel heve kjøpet og videreselge eiendommen (dekningssalg). Kjøper skal i så fall erstatte
selgers økonomiske tap etter reglene i Bustadoppføringslova § 58.
Selger forbeholder seg retten til å heve kjøpekontrakten også etter overtakelse og/eller
hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven § 57 annet ledd annet punktum.
Finansieringsbevis skal merkes med oppdragsnummer 3120XXXXXX og sendes pr. e-post til
anders.winther@em1oav.no.

Selger
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Kjøper

8. Oppgjør / tinglysing
Oppgjøret mellom partene foretas med hjemmel i eiendomsmeglingsloven § 3-5 av kontraktsmedhjelper til
EiendomsMegler 1 Oslo AS, dvs. EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, org. nr. 983 350 828.
Megler har ikke noe ansvar for Partenes riktige oppfyllelse av Kjøpekontrakten. Alle innbetalinger forbundet
med denne kontrakt innbetales til,og pantedokumentet oversendes til:
EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, Avdeling oppgjør, Postboks 385 Sentrum, 0102 Oslo.
Tlf: 23 08 48 20. E-post: oppgjor@em1oav.no
Klientkonto: XXXX XX XXXXX, KID: XXXXXXXXXXXX.
Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dato kontoen godskrives. Denne dato er utgangspunkt for
renteberegningen.
Oppdragstaker og Kontraktsmedhjelper kan uten hinder av taushetsplikt gjensidig utveksle den informasjon
og de dokumenter, herunder personopplysninger, som er nødvendige for gjennomføring av kontraktsmedhjelpers oppdrag. Bruk av kontraktsmedhjelper innebærer ingen endring i Kontraktsmegler sin
forpliktelse til å utføre oppdraget forsvarlig og i henhold til eiendomsmeglingslovens krav overfor Kjøper og
Selger.
Overlevering av boligen kan ikke skje før oppgjør er kreditert meglers klientkonto, samt at
pantedokumentet er mottatt og kontrollert av megler. Megler vil da kunne bekrefte at oppgjøret er
innbetalt til Kjøper og Selger, slik at overtakelse kan gjennomføres.
Det er derfor viktig at Kjøpers bank oversender pantedokumentet til megler i god tid før overtakelse, og at
oppgjør for Kjøpesummen og omkostningene overføres 4 dager før overtakelse slik at Kjøper kan overta til
avtalt tidspunkt.
Dersom hele eller deler av oppgjøret ikke er innbetalt i rett tid, kan Selger kreve forsinkelsesrente fra
Kjøper, regnet av hele Kjøpesummen. Selgeren kan da nekte Kjøperen å overta boligen inntil betaling skjer.
Den samme renteberegningen skjer så fremt tilhørende pantedokumenter, som må være tinglyst, før
innbetalt beløp kan disponeres, ikke er overlevert megler i undertegnet og bekreftet stand innen
oppgjørsdato. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er
avtalt.
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av eiendomsmegleren. Dokumenter som skal
tinglyses må senest innen overtagelse, overleveres eiendomsmegleren i undertegnet stand. Selger utsteder
skjøte til Kjøper. Skjøtet deponeres hos eiendomsmegleren inntil tinglysing finner sted. Tinglysing av
skjøte kan skje når Kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger eller når det foreligger
tilfredsstillende garanti for at fullt oppgjør vil finne sted.
Dersom overføringen er betinget av tinglyst pant, må pantedokumentet være mottatt av megler før
overtakelse da denne skal sendes for tinglysing sammen med skjøte.
Selger og Kjøper gir megleren fullmakt til å påføre korrekt eiendomsbetegnelse på skjøte og eventuelle
pantedokumenter så snart dette foreligger.
Selgeren har overfor eiendomsmegleren avgitt en panterett (sikring). Panteretten inneholder en
urådighetserklæring, dvs. en påtegning om at Selger ikke kan råde over eiendommen uten samtykke fra
eiendomsmegleren. Panteretten tjener som sikkerhet for eiendomsmeglerens oppgjør mellom partene.
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Utbetaling av oppgjør til Selger forutsetter at megler har mottatt signert overtakelsesprotokoll, fullt oppgjør
er innbetalt, og at hjemmel er tinglyst på Kjøper. Inntil hjemmel er tinglyst, tilhører innbetalt beløp Kjøper,
noe som innebærer at Kjøper har instruksjonsrett over innbetalt beløp. Renter som opptjenes frem til
hjemmel er tinglyst tilfaller Kjøper.
Utbetaling av oppgjør (helt eller delvis, avhengig av om det foreligger forhold som medfører at Kjøper
utøver tilbakehold i deler av kjøpesummen) til selger, kan imidlertid foretas før hjemmel er overført Kjøper
under forutsetning av at Selger stiller garanti iht. bustadoppføringslovas § 47. Ved utstedelse av § 47 garanti
vil godskriving av renter til Kjøper opphøre, med unntak av renter på eventuelt tilbakeholdt beløp. Kjøpers
innbetaling blir i et slikt tilfelle å betrakte som et forskudd.
EiendomsMegler 1 tilbyr eTinglysing av hjemmelsdokument og pantedokument gjennom "digital
samhandling". Dette kan resultere i kortere behandlingstid og raskere oppgjør. Dersom eTinglysing skal
benyttes må begge parter kunne signere elektronisk, hvis ikke må manuell tinglysing velges. Elektronisk
signering krever BankID. Elektronisk pantedokument skal sendes til EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Nybygg
OA, 976 756 673. Banker oppfordres til å sende intensjon gjennom "digital samhandling".
9. Heftelser m.m.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile uvedkommende panteheftelser, med unntak av heftelser i
eiendomsretten oppgitt i salgsoppgave.
Kjøpers bank vil få prioritet etter disse/denne.
Da eiendommen er under utbygging og eiendommen ikke er endelig fradelt/sammenføyd så gjøres kjøper
kjent med at det kan påløpe ytterligere heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil få prioritet etter.
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10. Forbehold
Selgerens forbehold
Selger tar ikke forbehold om realisering av prosjektet, da det er besluttet igangsatt.
Kjøperens forbehold
Kjøperen tar ikke forbehold
11. Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse
Selgerens frist til å ha eiendommen klar til overtagelse er 4. kvartal 2023. Dersom det oppstår forhold som
berettiger dagmulkt, skal det beregnes fra 01.01.2024.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til
overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før den nye datoen for
overtagelse. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis skriftlig med minst 7 kalenderdagers varsel.
Forsinket overtagelse etter endelig avtalt overtagelsesdato gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av
kjøpesummen, jf. Bustadoppføringslova § 18. Det beregnes dagmulkt fra endelige avtalt overtakelse.
Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av faktisk overtagelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom
vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten
kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova.
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske
forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette
forhold ved evt. salg av nåværende bolig.
12. Selgerens varslingsfrister
Selgeren skal gi kjøperen melding senest 7 dager før overtakelse.
Selgeren skal innen rimelig tid varsle kjøperen dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir
forsinket med sin utførelse som medfører forsinket overtakelse.
13. Kjøperens medvirkning
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Kjøperen skal ikke besørge utført arbeid eller andre ytelser før overtakelsen.
14. Videresalg/Transport/Navneendring
Evt. videresalg/transport/navneendring av denne kontrakt fra kjøpers side skal skriftlig godkjennes av selger
slik det er beskrevet i kjøpsbetingelsene og forutsetter at:
1. ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten og
eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
2. ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse og
3. at opprinnelig kjøper har innbetalt til meglers konto et administrasjonsgebyr til megler
Videresalgs-/transport kontrakt må uttrykkelig regulere om salget også omfatter innbetalt forskudd eller
om den nye kjøper skal innbetale dette på nytt. Tidligere innbetalt forskudd vil ikke bli fristilt til opprinnelig
kjøper før ovennevnte vilkår er oppfylt og en eventuell nytt forskudd er mottatt av megler. Ny kjøper må
være godkjent av selger senest 8 uke før avtalt overtakelse.
15. Elektronisk kommunikasjon
Partene er enige om at elektronisk kommunikasjon f.eks. epost aksepteres som skriftlig varsling.
16. Særlige bestemmelser
Ved besøk på byggeplass før overtakelse skal kjøper alltid være i følge med en representant fra selger. All
annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.
Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på boligen, har kjøper plikt til å begrense
skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres. Selgers ansvar for mangler som er oppstått og/eller
reklamert, varer ikke ut over det tidsrom som fremgår av ufravikelig lovgivning.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å utbedre feil og mangler ikke omfatter:
a. Mindre sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig endring og krymping av materialer.
b. Arbeider som ville ha vært unngått ved kjøpers vanlige vedlikehold.
c. Mangler som oppstår som følge av manglende vedlikehold, uforsvarlig og/eller feilaktig bruk av
eiendommen med utstyr.
d. Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelsen som ikke selger kan lastes / eller ha
ansvaret for etter overtagelsen.
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17. Vedlegg
Boligen leveres som angitt i salgsoppgave med kjøpsbetingelser, leveranse-/byggbeskrivelse og tegninger
m.v. som kjøper har gjort seg kjent med innholdet av før handelen ble inngått.
Kjøperen har også fått seg forelagt og gjort seg kjent med innholdet av:
Salgsoppgave med plantegninger, leveransebeskrivelse, prisliste, herunder rammetillatelse,
reguleringskart med tilhørende bestemmelser, utkast til vedtekter sameiet , utkast til kjøpekontrakt,
situasjonsplan, grunnboksutskrift samt tinglyste servitutter på eiendommen. Datert: 05.10.2022

Ovennevnte dokumentasjon og nærværende kontrakt regulerer til sammen partenes samlede rettigheter
og forpliktelser i Avtaleforholdet.
For øvrig reguleres Avtaleforholdet av Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven som i sin helhet kan leses
på lovdata.no. Dersom kjøper ikke har tilgang på internett, kan megler kontaktes slik at kjøper får utlevert
et eksemplar av lovene.
18. Kontrakten / tolkningregler
Kontraktdokumentene utfyller hverandre. Inneholder kontraktdokumentene bestemmelser som strider mot
hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet
særskilt for denne kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.
Dette kontraktdokumentet med bilag er utferdiget i 3 eksemplarer, hvorav ett til kjøper, ett til selger og ett
til EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Nybygg. Dersom partene har valgt elektronisk signering, lagres
kontrakten hos megler og sendes ut til partene.
Partene samtykker i at enkelte personopplysninger, ikke sensitive, blir utlevert til Eiendom Norge og
Eiendomsverdi for utarbeidelse av offentlige statistikker og analysearbeid.
19. Underskrift
Dato/signatur

Sted, dato

Sted, dato

Selger

Kjøper

Jongsbru AS

XXXXXXXXXXXXX
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Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Oslo kommune: Grunneiendom 301-94/397

Utskriftsdato: 03.05.2022 11:55

Eiendomsdata (Grunneiendom)
Bruksnavn

Beregnet areal

1593.2

Etablert dato

10.03.1960

Historisk oppgitt areal

1594

Oppdatert dato

30.11.2021

Historisk arealkilde

Målebrev (1)

Skyld

0

Antall teiger

1

Arealmerknader
Tinglyst

Del i samla fast eiendom

Grunnforurensning

Avtale/Vedtak om gr.erverv

Bestående

Under sammenslåing

Kulturminne

Seksjonert

Klage er anmerket

Ikke fullført oppmålingsforr.

Har fester

Jordskifte er krevd

Mangel ved matrikkelføringskrav

Frist fullføring:
Frist retting:

Forretninger
Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom. saksref.
Annen ref.

Tingl.status
Endr.dato

Involverte
Berørte

Kartforretning
Kartforretning

05.10.1990

720B-89
180-106

94/397 (1594)

Grensejustering
Grensejustering

05.10.1990

720B-89
180-106

94/397 (-8), 94/651 (8)

Fradeling av grunneiendom
Kart- og delingsforretning

10.03.1960

94/210, 94/397

Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32)
Type teig
Eiendomsteig

X

Y

H

H.teig

Ber. areal

6648810.53

605194.31

0

Ja

1593.2

Arealmerknad

Tinglyste eierforhold
Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

Status
Kategori

MAKILLA ROBERT OLAISEN
F030995*****

Hjemmelshaver (H)
1/2

SARPSBORGGATA 14G
0468 OSLO

Bosatt (B)

MAKILLA RICHARD OLAISEN
F240690*****

Hjemmelshaver (H)
1/2

GRORUDVEIEN 10
0962 OSLO

Bosatt (B)

Adresser
Vegadresse: Bergensveien 25 B

Adressetilleggsnavn:

Poststed

963 OSLO

Kirkesogn

01030403 Grorud

Grunnkrets

4009 ØVRE GRORUD

Tettsted

801 Oslo

Valgkrets

1003 Ammerud skole

Vegadresse: Bergensveien 25 C

Adressetilleggsnavn:

Poststed

963 OSLO

Kirkesogn

01030403 Grorud

Grunnkrets

4009 ØVRE GRORUD

Tettsted

801 Oslo

Valgkrets

1003 Ammerud skole

Vegadresse: Bergensveien 25 D
Poststed

963 OSLO

NORKART AS, Postboks 145, 1300 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)

Adressetilleggsnavn:
Kirkesogn

01030403 Grorud
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Grunnkrets

4009 ØVRE GRORUD

Valgkrets

1003 Ammerud skole

Vegadresse: Bergensveien 25 E

Utskriftsdato: 03.05.2022 11:55
Tettsted

801 Oslo

Adressetilleggsnavn:

Poststed

963 OSLO

Kirkesogn

01030403 Grorud

Grunnkrets

4009 ØVRE GRORUD

Tettsted

801 Oslo

Valgkrets

1003 Ammerud skole

Vegadresse: Bergensveien 25 F

Adressetilleggsnavn:

Poststed

963 OSLO

Kirkesogn

01030403 Grorud

Grunnkrets

4009 ØVRE GRORUD

Tettsted

801 Oslo

Valgkrets

1003 Ammerud skole

Bygg
Nr

Bygningsnr

Type

Bygningsstatus

Dato

1

300851011

Lnr

Tomannsbolig, vertikaldelt (121)

Igangsettingstillatelse (IG)

22.04.2022

2

300851015

Tomannsbolig, vertikaldelt (121)

Igangsettingstillatelse (IG)

22.04.2022

3

300850935

Rekkehus (131)

Igangsettingstillatelse (IG)

22.04.2022

4

300850938

Rekkehus (131)

Igangsettingstillatelse (IG)

22.04.2022

5

300850939

Rekkehus (131)

Igangsettingstillatelse (IG)

22.04.2022

6

80887760

Garasjeuthus anneks til bolig (181)

Bygning revet/brent (BR)

26.04.2022

7

300851031

Garasjeuthus anneks til bolig (181)

Igangsettingstillatelse (IG)

22.04.2022

1: Bygning 300851011: Tomannsbolig, vertikaldelt (121), Igangsettingstillatelse 22.04.2022

Bygningsdata
Næringsgruppe

Bolig (X)

BRA Bolig

Sefrakminne

Nei

BRA Annet

Kulturminne

Nei

BRA Totalt

Opprinnelseskode

Vanlig registrering

BTA Bolig

Har heis

Nei

BTA Annet

169
169

Vannforsyning

BTA Totalt

Avløp

Bebygd areal

Energikilder

Ufullstendig areal

Nei

Oppvarmingstyper

Antall boenheter

1

Bygningsstatushistorikk
Bygningsstatus

Dato

Reg.dato

Rammetillatelse

01.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

10.02.2021

10.02.2021

Endre bygningsdata

29.03.2021

29.03.2021

Endre bygningsdata

26.04.2021

26.04.2021

Igangsettingstillatelse

22.04.2022

26.04.2022

Bruksenheter

NORKART AS, Postboks 145, 1300 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)
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Type

Adresse

Br.enhet

Eiendom

BRA

Rom

Bad

WC

Kjøkkentilgang

Bolig

Bergensveien 25F

H0101

94/397

169

6

3

4

Kjøkken

Etasjer
Etasje

Ant. boenh.

BRA Bolig

BRA Annet

Sum BRA

BTA Bolig

BTA Annet

Sum BTA

H02

0

61

0

61

0

0

0

H01

1

54

0

54

0

0

0

K01

0

54

0

54

0

0

0

2: Bygning 300851015: Tomannsbolig, vertikaldelt (121), Igangsettingstillatelse 22.04.2022

Bygningsdata
Næringsgruppe

Bolig (X)

BRA Bolig

Sefrakminne

Nei

BRA Annet

Kulturminne

Nei

BRA Totalt

Opprinnelseskode

Vanlig registrering

BTA Bolig

Har heis

Nei

BTA Annet

169
169

Vannforsyning

BTA Totalt

Avløp

Bebygd areal

Energikilder

Ufullstendig areal

Nei

Oppvarmingstyper

Antall boenheter

1

Bygningsstatushistorikk
Bygningsstatus

Dato

Reg.dato

Rammetillatelse

01.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

29.03.2021

29.03.2021

Endre bygningsdata

26.04.2021

26.04.2021

Igangsettingstillatelse

22.04.2022

26.04.2022

Bruksenheter
Type

Adresse

Br.enhet

Eiendom

BRA

Rom

Bad

WC

Kjøkkentilgang

Bolig

Bergensveien 25E

H0101

94/397

169

6

3

4

Kjøkken

Etasjer
Etasje

Ant. boenh.

BRA Bolig

BRA Annet

Sum BRA

BTA Bolig

BTA Annet

Sum BTA

H02

0

61

0

61

0

0

0

H01

1

54

0

54

0

0

0

U01

0

54

0

54

0

0

0

3: Bygning 300850935: Rekkehus (131), Igangsettingstillatelse 22.04.2022

Bygningsdata
Næringsgruppe

Bolig (X)

BRA Bolig

Sefrakminne

Nei

BRA Annet

Kulturminne

Nei

BRA Totalt

Opprinnelseskode

Vanlig registrering

BTA Bolig

Har heis

Nei

BTA Annet

NORKART AS, Postboks 145, 1300 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)

114
114
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Vannforsyning

BTA Totalt

Avløp

Bebygd areal

Energikilder

Ufullstendig areal

Nei

Oppvarmingstyper

Antall boenheter

1

Bygningsstatushistorikk
Bygningsstatus

Dato

Reg.dato

Rammetillatelse

01.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

26.04.2021

26.04.2021

Igangsettingstillatelse

22.04.2022

26.04.2022

Bruksenheter
Type

Adresse

Br.enhet

Eiendom

BRA

Rom

Bad

WC

Kjøkkentilgang

Bolig

Bergensveien 25D

H0101

94/397

114

5

2

3

Kjøkken

Etasjer
Etasje

Ant. boenh.

BRA Bolig

BRA Annet

Sum BRA

BTA Bolig

BTA Annet

Sum BTA

H02

0

60

0

60

0

0

0

H01

1

54

0

54

0

0

0

4: Bygning 300850938: Rekkehus (131), Igangsettingstillatelse 22.04.2022

Bygningsdata
Næringsgruppe

Bolig (X)

BRA Bolig

Sefrakminne

Nei

BRA Annet

Kulturminne

Nei

BRA Totalt

Opprinnelseskode

Vanlig registrering

BTA Bolig

Har heis

Nei

BTA Annet

138
138

Vannforsyning

BTA Totalt

Avløp

Bebygd areal

Energikilder

Ufullstendig areal

Nei

Oppvarmingstyper

Antall boenheter

1

Bygningsstatushistorikk
Bygningsstatus

Dato

Reg.dato

Rammetillatelse

01.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

26.04.2021

26.04.2021

Igangsettingstillatelse

22.04.2022

26.04.2022

Bruksenheter
Type

Adresse

Br.enhet

Eiendom

BRA

Rom

Bad

WC

Kjøkkentilgang

Bolig

Bergensveien 25C

H0101

94/397

138

6

2

3

Kjøkken

Etasjer

NORKART AS, Postboks 145, 1300 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)
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Etasje

Ant. boenh.

BRA Bolig

BRA Annet

Sum BRA

BTA Bolig

BTA Annet

Sum BTA

H02

0

62

0

62

0

0

0

H01

1

55

0

55

0

0

0

U01

0

21

0

21

0

0

0

5: Bygning 300850939: Rekkehus (131), Igangsettingstillatelse 22.04.2022

Bygningsdata
Næringsgruppe

Bolig (X)

BRA Bolig

Sefrakminne

Nei

BRA Annet

Kulturminne

Nei

BRA Totalt

Opprinnelseskode

Vanlig registrering

BTA Bolig

Har heis

Nei

BTA Annet

121
121

Vannforsyning

BTA Totalt

Avløp

Bebygd areal

Energikilder

Ufullstendig areal

Nei

Oppvarmingstyper

Antall boenheter

1

Bygningsstatushistorikk
Bygningsstatus

Dato

Reg.dato

Rammetillatelse

01.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Endre bygningsdata

26.04.2021

26.04.2021

Igangsettingstillatelse

22.04.2022

26.04.2022

Bruksenheter
Type

Adresse

Br.enhet

Eiendom

BRA

Rom

Bad

WC

Kjøkkentilgang

Bolig

Bergensveien 25B

H0101

94/397

121

6

2

3

Kjøkken

Etasjer
Etasje

Ant. boenh.

BRA Bolig

BRA Annet

Sum BRA

BTA Bolig

BTA Annet

Sum BTA

H02

0

54

0

54

0

0

0

H01

1

52

0

52

0

0

0

U01

0

15

0

15

0

0

0

6: Bygning 80887760: Garasjeuthus anneks til bolig (181), Bygning revet/brent 26.04.2022

Bygningsdata
Næringsgruppe

Annet som ikke er næring (Y)

BRA Bolig

Sefrakminne

Nei

BRA Annet

Kulturminne

Nei

BRA Totalt

Opprinnelseskode

Vanlig registrering

BTA Bolig

Har heis

Nei

BTA Annet

Vannforsyning

BTA Totalt

Avløp

Bebygd areal

Energikilder

Ufullstendig areal

Oppvarmingstyper

Antall boenheter

NORKART AS, Postboks 145, 1300 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)

Ja
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Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Oslo kommune: Grunneiendom 301-94/397

Utskriftsdato: 03.05.2022 11:55

Bygningsstatushistorikk
Bygningsstatus

Dato

Reg.dato

Igangsettingstillatelse

01.06.1980

01.06.1980

Tatt i bruk

01.01.1981

01.01.1981

Endre bygningsdata

09.02.2021

09.02.2021

Bygning godkjent for riving/brenning

01.02.2021

09.02.2021

Bygning revet/brent

26.04.2022

26.04.2022

Bruksenheter
Type

Adresse

Unummerert

Br.enhet

Eiendom

BRA

Rom

Bad

WC

Kjøkkentilgang

-

94/397

-

-

-

-

-

Etasjer
Etasje

Ant. boenh.

BRA Bolig

BRA Annet

Sum BRA

BTA Bolig

BTA Annet

Sum BTA

U01

0

0

0

0

0

0

0

7: Bygning 300851031: Garasjeuthus anneks til bolig (181), Igangsettingstillatelse 22.04.2022

Bygningsdata
Næringsgruppe

Annet som ikke er næring (Y)

BRA Bolig

19

Sefrakminne

Nei

BRA Annet

216

Kulturminne

Nei

BRA Totalt

235

Opprinnelseskode

Vanlig registrering

BTA Bolig

Har heis

Nei

BTA Annet

Vannforsyning

BTA Totalt

Avløp

Bebygd areal

Energikilder

Ufullstendig areal

Oppvarmingstyper

Antall boenheter

Nei

Bygningsstatushistorikk
Bygningsstatus

Dato

Reg.dato

Rammetillatelse

01.02.2021

09.02.2021

Igangsettingstillatelse

22.04.2022

26.04.2022

Bruksenheter
Type

Adresse

Unummerert

Br.enhet

Eiendom

BRA

Rom

Bad

WC

Kjøkkentilgang

-

94/397

-

-

-

-

-

Etasjer
Etasje

Ant. boenh.

BRA Bolig

BRA Annet

Sum BRA

BTA Bolig

BTA Annet

Sum BTA

K01

0

19

216

235

0

0

0

Rapportmal: 'matrikkel' Versjon: '27112017.1' © Norkart AS

NORKART AS, Postboks 145, 1300 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)
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Matrikkelkart
Oversiktskart

Utskrift fra Eiendomsregisteret til Ambita foretatt 15.02.2022 12:31 – Sist oppdatert 15.02.2022 12:31

Kommune

Oslo

KNR

301

-

GNR

94

/

BNR

397

/

FNR

0 /

SNR

0
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Gårdsnummer 94, Bruksnummer 397 i 0301 OSLO kommune

Teig 1 (Hovedteig)
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Gårdsnummer 94, Bruksnummer 397 i 0301 OSLO kommune

Areal og koordinater
Areal: 1 593,20m²
Arealmerknad:
Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 32
Ytre avgrensing
Punkt

Nord

Målemetode

Nøyaktighet

Merke nedsatt i

Hjelpelinje

Grensepunkttype

1

6 648 803,38

Øst
605 180,75

Lengde¹
17,96m

Terrengmålt

8

Radius

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

2

6 648 820,31

605 186,73

35,46m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

3

6 648 851,32

605 203,93

4,66m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

4

6 648 850,73

605 208,55

1,94m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Ukjent

5

6 648 852,65

605 208,80

1,02m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

6

6 648 852,58

605 209,82

29,42m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

7

6 648 824,13

605 202,31

7,29m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Ukjent

8

6 648 817,69

605 205,72

35,34m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

9

6 648 786,47

605 222,28

11,71m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

10

6 648 780,27

605 212,35

9,13m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Ukjent

11

6 648 781,41

605 203,29

19,19m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

12

6 648 783,80

605 184,25

9,99m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

13

6 648 785,32

605 174,38

19,15m

Terrengmålt

8

Ikke spesifisert

Nei

Geometrisk hjelpepunkt

(¹) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.
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Plan- og bygningsetaten
HEGGELUND & KOXVOLD AS
Hovfaret 13
0275 OSLO

Deres ref.:
Jon Ola Jacobsen

Adresse:

Vår ref. (saksnr.):
202002511 - 29
Oppgis alltid ved
henvendelse

BERGENSVEIEN 25C

Saksbehandler:
Morten Trydal

Dato: 22.04.2022

Eiendom: 94/397/0/0

Tiltakshaver: NORDISK HUSPROSJEKT AS

Søker:

Tiltakstype:

Tiltaksart: Oppføring

Tomannsbolig/rekkehus

HEGGELUND & KOXVOLD AS

Igangsettingstillatelse - Bergensveien 25 C - Hus A
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om igangsettingstillatelse for oppføring av
rekkehus – Hus A, mottatt 25.02.2022.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket slik det er beskrevet i rammetillatelsen
av 01.02.2022.
Denne tillatelsen skal alltid være til stede på byggeplassen.

Tiltaket
Søknaden omfatter oppføring av rekkehus.
Det er sendt inn to byggesaker på eiendommen, 202002511 – oppføring av rekkehus – Hus A og
202002513 – oppføring av tomannsbolig – Hus B. Sakene må ses i sammenheng

Uttalelse fra andre myndigheter
Det foreligger uttalelse fra Vann- og avløpsetaten (VAV) den 08.04.2022. VAV opplyser at
igangsettelse anbefales.
Det foreligger vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven av Byantikvaren den 18.03.2021.
Det gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminne, id 274104 bosettingaktivitetsområde-kulturlag og hustuft fra yngre jernalder/middelalder. Tillatelsen er gitt med

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune
oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Akersgata 51, 0180 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org. Nr.: NO 971 040 823 MVA

Saksnr.: 202002511-29
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vikår. I brev den 22.06.2021 mottatt brev fra Byantikvaren, fremkommer det at vilkårene for
dispensasjonen er oppfylt, og at omsøkte området er klartgjort for anleggsvirksomhet.

Erklærte ansvarsretter
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 202002511
Organisasjonsnr Navn
Beskrivelse
922718962 BJØRN
PRO, Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk, tlk 1
AUTHÉN AS
914896339 BYGG
KONT, lufttetthet og fuktsikring av våtrom, tlk 1
SUPPORT NORGE DA
979479204 GEOPLAN 3D PRO, Oppmåling/plassering av tiltak i plan, tlk 2
AS
UTF, Utstikking av tiltak, tlk 2
PRO, Konstruksjonssikkerhet betongarbeider. Radontiltak, tlk
990097305 GRUNNMUR
1
AS
UTF, Støpte gulv og vegger, raddontiltak, tlk 1
912661733 HALLINGDAL UTF, grave, sprenge, grøfter og drenering, tlk 2
ENTREPRENØR AS
UTF, Overvann og landskapsutforming, tlk 2
934387651 HEGGELUND SØK, tlk 1
& KOXVOLD AS
PRO, Arkitektur, tlk 1
UTF, Oppføring av bolighus, våtrom, montering av
971506628 NORDISK
elementpipe og ovn, taktekking og membraner, montering av
HUSPROSJEKT AS
ventilasjonsanlegg, tlk 1
PRO, Vann og avløp inne og ute, tlk 2
990333416 RØA RØR AS
UTF, Vann og avløp inne og ute, tlk 1
881894742 Wsp Norge AS PRO, Landskapsprosjektering (kun overvann), tlk 2
PRO, Overvannshåndtering - Lukket løsning Vannforsynings881894742 Wsp Norge AS
og avløpsanlegg, tlk 2

Vilkår i den videre prosessen
Dere må ha sendt inn erklæringer om ansvarsretter for utførelse før arbeidene starter. I tillegg
må dere oppdatere og sende inn gjennomføringsplanen hver gang det skjer en endring i
ansvarsforholdene og når dere søker midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig
brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse
om gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for
ferdigstillelse.
I denne saken minner vi spesielt om:

• erklæring om ansvarsrett for utførelse av overvannsanlegg minst tiltaksklasse 1

Saksnr.: 202002511-29
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○ Fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg gjelder anleggene som behøves for
oppsamling, avledning og eventuelt behandling av overvann.

• erklæring om ansvarsrett for utførelse av utvendige vann- og avløpsledninger minst
tiltaksklasse 2

Vilkår for ferdigattest
Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette må være
dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg må du sende oss
følgende dokumentasjon:

• samlet sluttrapport med avfallsplan for bygg- og anleggsavfallet og kvitteringer fra
avfallsmottaker
○ Plan- og bygningsetaten vil vurdere å føre tilsyn med ansvarlig foretak. Plan- og
bygningsetaten skal føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser
og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl), jf. pbl § 25-1.

• bekreftelse/kvittering på at sluttdokumentasjon er mottatt av Vann- og avløpsetaten
○ Sluttdokumentasjonen kan for eksempel være som bygget-tegninger, foto og opplysninger
om hva som er installert.

Søk via byggesakens prosjektside
Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om igangsettingstillatelse, midlertidig
brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202002511

Klagefristen er tre uker
Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket.
Et søksmål eller erstatningskrav kan ikke fremmes uten at klageadgangen er benyttet, jf. fvl.
§27b. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pavedtak-i-byggesaker/

Vennlig hilsen
Morten Trydal - saksbehandler
Ragnhild Christiansen - for enhetsleder Gudbrand Hansvold
avdeling for byggeprosjekter
nord

Saksnr.: 202002511-29

Kopi til:
NORDISK HUSPROSJEKT AS, Hoffsjef Løvenskiolds vei 69B, 0382 OSLO
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Plan- og bygningsetaten
HEGGELUND & KOXVOLD AS
Hovfaret 13
0275 OSLO

Deres ref.:

Adresse:

Vår ref. (saksnr.):
202002513 - 30
Oppgis alltid ved
henvendelse

BERGENSVEIEN 25C

Saksbehandler:
Morten Trydal

Dato: 22.04.2022

Eiendom: 94/397//

Tiltakshaver: NORDISK HUSPROSJEKT AS

Søker:

Tiltakstype:

Tiltaksart: Oppføring

Tomannsbolig/rekkehus

HEGGELUND & KOXVOLD AS

Igangsettingstillatelse - Bergensveien 25 C - Hus B
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om igangsettingstillatelse for oppføring av
tomannsbolig – Hus B, mottatt 25.02.2022.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket slik det er beskrevet i rammetillatelsen
av 01.02.2021.
Denne tillatelsen skal alltid være til stede på byggeplassen.

Tiltaket
Søknaden omfatter oppføring av tomannsbolig.
Det er sendt inn to byggesaker på eiendommen, 202002511 – oppføring av rekkehus – Hus A og
202002513 – oppføring av tomannsbolig – Hus B. Sakene må ses i sammenheng

Uttalelse fra andre myndigheter
Det foreligger uttalelse fra Vann- og avløpsetaten (VAV) den 08.04.2022. VAV opplyser at
igangsettelse anbefales.
Det foreligger vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven av Byantikvaren den 18.03.2021.
Det gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminne, id 274104 bosettingaktivitetsområde-kulturlag og hustuft fra yngre jernalder/middelalder. Tillatelsen er gitt med

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune
oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Akersgata 51, 0180 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org. Nr.: NO 971 040 823 MVA

Saksnr.: 202002513-30
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vikår. I brev den 22.06.2021 mottatt brev fra Byantikvaren, fremkommer det at vilkårene for
dispensasjonen er oppfylt, og at omsøkte området er klartgjort for anleggsvirksomhet.

Erklærte ansvarsretter
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 202002513
Organisasjonsnr Navn
Beskrivelse
922718962 BJØRN
PRO, Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk, tlk 1
AUTHÉN AS
914896339 BYGG
KONT, lufttetthet og fuktsikring av våtrom, tlk 1
SUPPORT NORGE DA
979479204 GEOPLAN 3D PRO, Oppmåling/plassering av tiltak i plan, tlk 2
AS
UTF, Utstikking av tiltak, tlk 2
PRO, Konstruksjonssikkerhet betongarbeider. Radontiltak, tlk
990097305 GRUNNMUR
1
AS
UTF, Støpte gulv og vegger, raddontiltak, tlk 1
912661733 HALLINGDAL UTF, grave, sprenge, grøfter og drenering, tlk 2
ENTREPRENØR AS
UTF, Overvann og landskapsutforming, tlk 2
934387651 HEGGELUND SØK, tlk 1
& KOXVOLD AS
PRO, Arkitektur, tlk 1
UTF, Oppføring av bolighus, våtrom, montering av
971506628 NORDISK
elementpipe og ovn, taktekking og membraner, montering av
HUSPROSJEKT AS
ventilasjonsanlegg, tlk 1
PRO, Vann og avløp inne og ute, tlk 2
990333416 RØA RØR AS
UTF, Vann og avløp inne og ute, tlk 1
881894742 Wsp Norge AS PRO, Landskapsprosjektering (kun overvann), tlk 2
PRO, Overvannshåndtering - Lukket løsning Vannforsynings881894742 Wsp Norge AS
og avløpsanlegg, tlk 2

Vilkår i den videre prosessen
Dere må ha sendt inn erklæringer om ansvarsretter for utførelse før arbeidene starter. I tillegg
må dere oppdatere og sende inn gjennomføringsplanen hver gang det skjer en endring i
ansvarsforholdene og når dere søker midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig
brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse
om gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for
ferdigstillelse.
I denne saken minner vi spesielt om:

• erklæring om ansvarsrett for utførelse av overvannsanlegg minst tiltaksklasse 1

Saksnr.: 202002513-30
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○ Fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg gjelder anleggene som behøves for
oppsamling, avledning og eventuelt behandling av overvann.

• erklæring om ansvarsrett for utførelse av utvendige vann- og avløpsledninger minst
tiltaksklasse 2

Vilkår for igangsettingstillatelse
Når du søker om igangsettingstillatelse, må du sende oss følgende dokumentasjon:

• Dispensasjon fra kulturminneloven

Vilkår for ferdigattest
Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette må være
dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg må du sende oss
følgende dokumentasjon:

• samlet sluttrapport med avfallsplan for bygg- og anleggsavfallet og kvitteringer fra
avfallsmottaker
○ Plan- og bygningsetaten vil vurdere å føre tilsyn med ansvarlig foretak. Plan- og
bygningsetaten skal føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser
og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl), jf. pbl § 25-1.

• bekreftelse/kvittering på at sluttdokumentasjon er mottatt av Vann- og avløpsetaten
○ Sluttdokumentasjonen kan for eksempel være som bygget-tegninger, foto og opplysninger
om hva som er installert.

Søk via byggesakens prosjektside
Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om igangsettingstillatelse, midlertidig
brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202002513

Klagefristen er tre uker
Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket.
Et søksmål eller erstatningskrav kan ikke fremmes uten at klageadgangen er benyttet, jf. fvl.
§27b. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pavedtak-i-byggesaker/

Saksnr.: 202002513-30

Vennlig hilsen
Morten Trydal - saksbehandler
Ragnhild Christiansen - for enhetsleder Gudbrand Hansvold
avdeling for byggeprosjekter
nord

Kopi til:
NORDISK HUSPROSJEKT AS, Hoffsjef Løvenskiolds vei 69B, 0382 OSLO
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

STRAND/ LØKEN ARKITEKTER AS
Ivan Bjørndals gate 9
0472 OSLO

Dato: 01.02.2021
Deres ref.:

Vår ref.: 202002513-16
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh.: Morten Trydal

Arkivkode: 531

Byggeplass:

BERGENSVEIEN 25C

Eiendom:

94/397//

Tiltakshaver:
Søker:

Bergensveien 25c AS
STRAND/ LØKEN ARKITEKTER
AS
Tomannsbolig/rekkehus

Adresse:
Adresse:

Slemdalsveien 70B, 0370 OSLO
Ivan Bjørndals gate 9, 0472 OSLO

Tiltaksart:

Oppføring

Tiltakstype:

Rammetillatelse – Bergensveien 25 C – Hus B
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om oppføring av tomannsbolig, som vi
mottok 11.02.2020 Rammetillatelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4.
Det er merknader til søknaden.
Rammetillatelsen er gitt med vilkår som må oppfylles før dere kan få igangsettingstillatelse.
Vilkårene finner dere under avsnittet «vilkår i den videre prosessen».
Opplysninger om byggesaken
Kort beskrivelse av søknaden
Søknaden omfatter oppføring av tomannsbolig.
Det er sendt inn to byggesaker på eiendommen, 202002511 – oppføring av rekkehus – Hus A og
202002513 – oppføring av tomannsbolig – Hus B. Sakene må ses i sammenheng

Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden
Tomtens areal
1593,2 m²
Tiltakets bruksareal (BRA)
335,8 m²
Grad av utnytting
23,81 % -BYA
Tiltakets høyde
Gesims: 7,0 meter
Antall boenheter
Antall parkeringsplasser
Uteoppholdsareal

www.oslo.kommune.no/pbe
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
www.byplanoslo.no

2 boenheter omsøkt / 5 boenheter totalt
9 parkeringsplasser totalt
653,3 m²

Postadresse:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1
0187 Oslo

Sentralbord, tlf:
Kundesenteret, tlf:
Bankgiro:
Org.nr.:

21 80 21 80
23 49 10 00
1315.01.01357
NO 971 040 823 MVA
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Plangrunnlaget for eiendommen
Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 – Oslo mot
2030, vedtatt 23.09.2015.
Eiendommen er regulert til Byggeområde for boliger gjennom Reguleringsplan for
småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen) S-4220, vedtatt 15.03.2006, revidert 12.06.2013,
og 17.03.2015.
Spesielle forhold som har betydning for saken
Det foreligger tinglyst erklæring om veirett og rett til legging av vann- og avløpsledninger, samt
kabler til gnr/bnr 94/397 over gnr/bnr 94/651.
Uttalelser og merknader til søknaden
Uttalelser fra andre myndigheter og etater
Det foreligger uttalelse fra Byantikvaren den 17.03.2020. Byantikvaren krever at det skal
gjennomføres en arkeologisk registering av eiendommen før det kan tas stilling til automatisk
fredete kulturminner. Eiendommen inne har middels funnpotensiale. I e-post den 17.12.2020
opplyses det videre av Byantikvaren at registeringen er gjennomført og det er gjort funn av
automatisk fredete kulturminner. Saken vil oversendes til Kulturhistorisk museum for en
dispensasjonsvurdering etter kulturminneloven.
Det foreligger uttalelse fra Vann- og avløpsetaten (VAV) den 20.03.2020. VAV opplyser at
rammetillatelse anbefales.
Merknader fra naboer og gjenboere
Nedenfor har vi oppsummert merknader etter tema. Merknadene kan leses i sin helhet i søknaden.
Det har kommet inn merknader til søknaden fra Monica Nordhaug og Jan-Erik Lysø i
Bergensveien 27A, Gro Johnsen og Ola Larsen i Bergensveien 25 E, Misbah Arif og Urfan
Haider i Bergensveien 25, Lena og Per Klungseth i Bergensveien 27C, Ferhat Tasnim Khan i
Bergensveien 21C,Arne Aaeng i Hagaløkka 13, Narinder Kumar Shoor i Bergensveien 25D.
Merknadene gjelder:









Det stilles spørsmål ved om privat grusvei er holdbar.
Arkitektonisk utrykk er ikke tilpasset nærområdet.
Tiltaket er mer omfattende enn tiltaket meldt til forhåndskonferanse
Tiltaket er i strid med småhusplanens § 6.5 og § 7.
Det utrykket bekymring for nedfall fra fjellskjæring ved sprenging/graving.
Nabovarslet er villedende da det hevdes at de søker om dispensasjon for å felle noen trær,
og unngår dermed å opplyse om endringene de ville måtte gjøre ifm byggeplanene.
Støy som følge av byggearbeider
Nytt tre ønskes ikke å være for høyt.

Ansvarlig søkers redegjørelse og kommentarer til merknader
Som tilsvar til nabomerknader opplyser søker følgende:
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Opparbeidelse av vei. Når det søkes om midlertidig dispensasjon for opparbeidelse av
regulert vei, så gjelder dette offentlig vei, altså Bergensveien. Adkomstveien inn til
boligene er regulert som felles adkomst, og det er ikke avkjørselen denne dispensasjon
omhandler.
Adkomstrett. Eiendommen Bergensveien 25c har tinglyst adkomstrett der det er regulert
til felles avkjørsel. Det er ikke satt begrensninger på antall boenheter i denne retten.
Videre foreligger det også tinglyst rett til påkobling av vann og avløp.
Arkitektonisk uttrykk. Tiltaket forholder seg til gjeldende reguleringsplan, både med
tanke på uttrykk og størrelse. Det søkes ikke om dispensasjon her. Forøvrig vises det til
redegjørelse tidligere i søknaden.
Nabovarslede tegninger versus forhåndskonferanse. Det er ikke avholdt
forhåndskonferanse i forbindelse med denne søknaden. Dette er noe tidligere eier i sin tid
avholdt. Videre når det gjelder stigningsgrad og avkjørsel som er redegjort for i tidligere
forhåndskonferanse, vil bli presisere at regler for adkomst gjelder fra offentlig regulert
vei, altså Bergensveien. Det er ikke krav til 1:8 stigning på innerste del av adkomsten.
Dette gjelder de første 30m fra offentlig regulert vei.
Fjellskjæring. Når det gjelder arbeider og sikring på eiendommen 94/397, så vil dette bli
foretatt i forbindelse med byggearbeidene. Sikring på naboeiendom er nabos ansvar. I
byggeperioden vil det bli satt opp byggegjerder rundt eiendommen.
Byggestøy. Det planlegges ikke byggearbeider nattestid, og man vil forholde seg til
gjeldende støyforskrifter.

Vi viser for øvrig til ansvarlig søkers fullstendige redegjørelse i søknaden.
Plan- og bygningsetatens vurdering
Kommuneplanens konsekvenser for tiltaket
Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av
trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og
naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.), eller vesentlig negative
virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for
kulturminnevern T5.
Tiltaket utløser derfor ikke kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10
nr. 1, 12-1.
Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser
Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og
prinsippene i nml.§§ 8-12 er dermed ivaretatt.
Tiltaket berører kulturminner og/eller antikvariske verdier
Den arkeologiske registreringen er som ovennevnt gjennomført. Det er gjort funn av automatisk
fredete kulturminner. Byantikvaren opplyser at rapporten ferdigstilles og oversendes til
Kulturhistorisk museum for behandling etter kulturminneloven.
Undersøkelsesplikten er med dette oppfylt, og byggetiltaket kan fortsette. Rapport fra det
arkeologiske arbeidet blir ettersendt tiltakshaver. Saken må for øvrig være avklart i forhold til
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kulturminneloven før en igangsettelse kan godkjennes. Det stilles derfor som vilkår ved søknad
om igangsettelse at dette forholdet er brakt i orden.
Tiltakets utforming
Nærområdet består av varierende bebyggelsesstruktur og utforming. På østsiden av Bergensveien
består bebyggelsen av småhus hovedsakelig utformet med trekledning og saltak. På vestsiden av
Bergensveien ligger det blokkbebyggelse. Småhusområde på østsiden har en variasjon i størrelse,
grunnflate, høyder og volum. Bebyggelsen varierer også mellom eneboliger, kjedede eneboliger,
rekkehus og flermannsboliger. Vi kan således ikke se at nærområdet består av en enhetlig
bebyggelse som legger sterke føringer for utformingen av nye tiltak. Iht. småhusplanens § 7 skal
flertallet av formingsfaktorer hentes fra eksisterende bebyggelse i nærområdet. Flertallet er i
veilederen presisert å utgjøre 4 av 6 formingsfaktorer. Omsøkte tiltak innehar ett flertall av disse
formingsfaktorene. Det er kun takform som ikke er å finne i nærområdet. Småhusplanens § 7
åpner imidlertid for at annen takform kan benyttes dersom materialbruk er i tråd med nærområdet.
Omsøkte tiltak innehar samme materialbruk som øvrige boliger i området. Boligene utføres med
ett mer moderne uttrykk enn nærliggende bebyggelse, men tilpasser seg nærområdet ved at det
som ovennevnt utføres med et flertall av formingsfaktorene. Da nærområdet består av varierende
bebyggelse, fra forskjellige tidsepoker, anses boligene med et mer moderne uttrykk å gi et godt
tilskudd til det varierende område. Tiltaket er vurdert å tilfredsstille krav til visuelle kvaliteter i
plan- og bygningslovens § 29-2, samt småhusplanen § 7.
Tiltaket er tilpasset terrenget på tomten
Terrengendringer som følge av tiltaket vurderes å være i tråd med reguleringsbestemmelse § 6.5.
Ettersom tomten er å anse som bratt, tillater småhusplanens § 6.5 terrenginngrep på inntil 1,5
meter. I tillegg til dette tillates det mindre avvik i forbindelse med adkomst og parkering. Det
gjøres terrenginngrep på inntil 1,30 meter for omsøkte tomannsbolig. Tiltaket vurderes følgelig å
være godt tilpasset terrenget.
Tilgjengelig boenhet
Ettersom tiltaket ikke er prosjektert med alle hovedfunksjoner, herunder stue, kjøkken, bad og
soverom, på inngangsplan, trenger tiltaket ikke oppfylle alle kravene til tilgjengelig boenhet jf.
byggteknisk forskrift § 12-2.
Andre vurderinger
Tiltaket er vurdert i forhold til gjeldende plangrunnlag, pbl § 29-5 og byggteknisk forskrift
kapittel 10, 11, 12, 13, og 14. Aktuelle fagområder i tiltaket er belagt med ansvarlige foretak etter
reglene i pbl. kapittel 23.
Privatrettslige forhold
Vi gjør oppmerksom på at en tillatelse etter plan- og bygningsloven kun tar stilling til den
offentligrettslige siden av saken og at det kan foreligge privatrettslige forhold til hinder for
gjennomføringen av tiltaket.
Vår vurdering av nabomerknader
Tiltaket er ikke i strid med reguleringsplan
Vi finner grunn til å understreke at tidligere avholdt forhåndskonferanse jf. saksnummer
201710184 omfatter ett annet prosjekt og er vurdert på vesentlig mindre dokumentasjon. Vi
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påpeker at det ansvarlig søkers ansvar å dokumentere inngrepene ett tiltak medfører. I innsendt
søknad er fremvist dokumentasjon som viser at tiltaket lar seg gjennomføre i tråd med
reguleringsplan. Når en eiendom er regulert til byggeområde for bolig, skal Plan- og
bygningsetaten gi tiltakshaver muligheten til å realisere en eiendoms utbyggingspotensiale hvis
alle krav i lov, forskrift og reguleringsplan følges.
Tiltaket vil ikke utløse dispensasjon fra hverken § 6.5 eller § 6.7 i småhusplanen. Som nevnt i
avsnitt over, gjøres det ikke terrenginngrep utover hva reguleringsplanen tillater. Trærne felles for
å kunne plasseres byggetiltaket. Dette fremkommer av veilederen til småhusplanen at kan tillates
unntaksvis. Da vi ikke en åpenbar alternativ plassering for tiltaket, finner vi at fellingen av trærne
innfrir dette unntaket.
Utforming
Vi er ikke enige i naboers bemerkning om at omsøkte tiltak har lave visuelle kvaliteter og bryter
med nærområdet. Vi viser til avsnitt for utforming ovenfor.
Veiplikten/Felles avkjørsel
Vi finner grunn til å påpeke at det må skilles mellom offentlig regulert vei, og privat felles
avkjørsel. Når det gjelder krav til opparbeidelse av vei jf. pbl § 18-1, gjelder dette offentlig
regulert vei. I dette tilfelle vil dette gjelde Bergensveien. Ettersom denne er opparbeidet i en
hensiktsmessig bredde utløses ikke veiplikten. Omsøkte dispensasjon vil derfor ikke behandles.
Når det gjelder felles avkjørsel er bruken av dette et privatrettslig forhold mellom de involverte.
Det er innsendt dokumentasjon som viser at omsøkte eiendom har rettighet til å benytte seg av
denne. Rettigheten sier heller ingenting om antall boenheter den gjelder, slik at vi ikke se at det
fremstår som åpenbart at de privatrettslige rettighetene ikke foreligger. Om denne private
avkjørselen må opparbeides for å tåle den økte belastningen som utbyggingen eventuelt medfører
er ett privatrettslig anliggende for de involverte. Som ovennevnt tar ikke vi stilling til
privatrettslige forhold.
Sikringstiltak ved byggearbeider
Vi viser i hovedsak til pbl § 28-2; «Bygge- eller rivearbeider, graving, sprenging eller fylling kan
ikke igangsettes uten at de ansvarlige på forhånd har truffet tiltak for å sikre mot at skade kan
oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk». Vi forutsetter at
nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med byggearbeider ivaretas og påpeker at dette er de
ansvarlige foretakene sitt ansvar.
Godkjente tegninger og kart
Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 202002513
Beskrivelse
Tegningsnr
Dato
PBE-id
Marksikringsplan
A10-11
10.01.2020
1/24
Plan 1. etasje
A20-04
10.01.2020
1/29
Plan 2. etasje
A20-05
10.01.2020
1/30
Plan underetasje
A20-06
10.01.2020
1/31
Terrengsnitt 1
A10-07
10.01.2020
1/32
Terrengsnitt 2
A10-08
10.01.2020
1/33
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Snitt D
Fasade nord
Fasade øst
Fasade sør
Fasade vest
Situasjonsplan
Avkjørselsplan
Utomhusplan
Snitt E - Hus B
Snitt G - Hus B
Veiprofil
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A30-04
A40-05
A40-06
A40-07
A40-08
A10-01
A10-03
A10-02
A30-05
A30-07
A10-09

10.01.2020
10.01.2020
10.01.2020
10.01.2020
10.01.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020

1/34
1/37
1/38
1/39
1/40
15/7
15/8
15/9
15/10
15/11
15/12

Krav til plassering av tiltaket
Før dere kan sette i gang tiltaket, må et kvalifisert foretak beregne hvor tiltaket skal ligge i plan
og høyde. Dette skal sikre at byggverket får riktig plassering på eiendommen slik det er vist på
situasjonsplanen og tegningene som ligger til grunn for tillatelsen.
Oppmålingsteknisk prosjektering av tiltaket skal være basert på kvalitetssikrede koordinater for
eiendoms- og reguleringslinjer.
Tiltaket skal plasseres 4,3 meter fra nabogrensen. Høydeplasseringen defineres som overkant gulv
1. etasje og fastsettes til kote +210,7.
Avkjørsel
Plan- og bygningsetaten godkjenner avkjørselsplanen
Vi godkjenner avkjørselsplanen, jf. veglova §§ 40–43.
Avkjørselen må følge disse retningslinjene:
•
•
•
•
•
•

Avkjørselen skal være opparbeidet i samsvar med godkjent plan før vi kan gi
brukstillatelse.
Avkjørselen skal tilpasses den eksisterende og den fremtidige veien.
Brukeren av avkjørselen er forpliktet til å vedlikeholde avkjørselen for å opprettholde fri
sikt.
Overflatevann skal ikke ledes ut på offentlig vei.
Dersom avkjørselen legges over en grøft, skal det ansvarlig utførende foretaket sikre
tilfredsstillende drenering. Vannet skal ledes gjennom et rør under avkjørselen, eller ledes
på en annen måte som sikrer vanngjennomstrømningen.
Dersom dere skal legge nedsenket kantstein og/eller rør, skal arbeidet utføres etter
Bymiljøetatens normer.
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Ansvar og kontroll
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 202002513
Organisasjonsnr Navn
Beskrivelse
985155097 Ole-Mikael Sørsdahl
UTF - Oppmåling, plassering av tiltak, tkl.2
Oppmåling AS
985155097 Ole-Mikael Sørsdahl PRO - Oppmåling, plassering av tiltak. Oppmåling av
Oppmåling AS
eksisterende terreng Innmåling av trær, tkl.2
993445959 Strand/ Løken
SØK, tkl 1
Arkitekter AS
PRO, Arkitekturprosjektering, tkl.1
881894742 Wsp Norge AS
PRO - Landskapsprosjektering (kun overvann), tkl.2
PRO - Overvannshåndtering - Lukket løsning Vannforsynings881894742 Wsp Norge AS
og avløpsanlegg, tkl.2
Byggesaksforskriften stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll
Byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2 stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll for
prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) av enkelte fagområder. Kontrollen skal gjennomføres slik
ansvaret er beskrevet i SAK10 § 12-5.
Plan- og bygningsetatens konklusjon
Tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi godkjenner søknaden.
Vilkår i den videre prosessen
Dere må søke og ha fått igangsettelsestillatelse før dere setter i gang arbeidene. Erklæringer om
ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må
oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om
endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest.
Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig
brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om
gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for
ferdigstillelse.
I denne saken minner vi spesielt om:
• erklæring om ansvarsrett for prosjektering av utvendige vann- og avløpsledninger minst tiltaksklasse 2
• erklæring om ansvarsrett for utførelse av naturbasert (åpen) håndtering av overvann minst tiltaksklasse 2
○ Fagområdet landskapsutforming gjelder virkemidler og tiltak for å utnytte overvann som en

ressurs, samt å forebygge skade og ulempe som følge av overvann.
• erklæring om ansvarsrett for utførelse av overvannsanlegg minst tiltaksklasse 1
○

Fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg gjelder anleggene som behøves for
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oppsamling, avledning og eventuelt behandling av overvann.
• erklæring om ansvarsrett for utførelse av utvendige vann- og avløpsledninger minst tiltaksklasse 2

Vilkår for igangsettingstillatelse
Når du søker om igangsettingstillatelse, må du sende oss følgende dokumentasjon:
• ny forhåndsuttalelse med godkjent ledningskart fra Vann- og avløpsetaten, se eget vedlegg
○ avklaring rundt omlegging/forsterking etc. av kommunens hovedledninger
• tilknytning av stikkledninger for vann og avløp
• utfyllende beskrivelse av valgte løsninger for overvannshåndtering
○ Overvann skal håndteres i åpne løsninger og lokalt på eiendommen. Med åpent menes tiltak

som etterligner naturens måte å ta hånd om overvann på (naturbasert overvannshåndtering).
Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes.
• Dispensasjon fra kulturminneloven

Vilkår for ferdigattest
Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette må
være dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg må
du sende oss følgende dokumentasjon:
• samlet sluttrapport med avfallsplan for bygg- og anleggsavfallet og kvitteringer fra avfallsmottaker
○ Plan- og bygningsetaten vil vurdere å føre tilsyn med ansvarlig foretak. Plan- og

bygningsetaten skal føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl), jf. pbl § 25-1.
• bekreftelse/kvittering på at sluttdokumentasjon er mottatt av Vann- og avløpsetaten
○ Sluttdokumentasjonen kan for eksempel være som bygget-tegninger, foto og opplysninger

om hva som er installert.

Søk via byggesakens prosjektside
Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om igangsettingstillatelse,
midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202002513
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Rammetillatelsen gjelder i tre år
Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller rammetillatelsen bort. Det betyr at
dere må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.
Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det
klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.
Klageadgang
Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar dette vedtaket. Se
våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-ibyggesaker/

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Nord
Morten Trydal - saksbehandler
Gudbrand Hasvold - enhetsleder
Kopi til:
Bergensveien 25c AS, Slemdalsveien 70B, 0370 OSLO
Monica Nordhaug og Jan Erik Lysø, Bergensveien 27 A, 0963 OSLO
Gro Johnsen og Ola Larsen, Bergensveien 25 E, 0963 OSLO
Misbah Arif og Urfan Haider, Bergensveien 25, 0963 OSLO
Lena og Per Klungseth, Bergensveien 27 C, 0963 OSLO
Ferhat Tasnim Khan, Bergensveien 21 C, 0963 OSLO
Arne Aaeng, Hagaløkka 13, 0963 OSLO
Narinder Kumar Shoor, Bergensveien 25 D, 0963 OSLO

Plan- og bygningsetaten
STRAND/ LØKEN ARKITEKTER AS
Ivan Bjørndals gate 9
0472 OSLO

Deres ref.:

Adresse:

Vår ref. (saksnr.):
202002511 - 22
Oppgis alltid ved
henvendelse

BERGENSVEIEN 25C

Saksbehandler:
Morten Trydal

Dato: 01.02.2021

Eiendom: 94/397/0/0

Tiltakshaver: Bergensveien 25c AS

Søker:

Tiltakstype:

Tiltaksart: Oppføring

Tomannsbolig/rekkehus

STRAND/ LØKEN ARKITEKTER AS

Rammetillatelse – Bergensveien 25 C – Hus A
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om oppføring av rekkehus, som vi mottok
11.02.2020. Rammetillatelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4.
Det er merknader til søknaden.
Rammetillatelsen er gitt med vilkår som må oppfylles før dere kan få
igangsettingstillatelse. Vilkårene finner dere under avsnittet «vilkår i den videre
prosessen».

Opplysninger om byggesaken
Kort beskrivelse av søknaden
Søknaden omfatter oppføring av rekkehus.
Det er sendt inn to byggesaker på eiendommen, 202002511 – oppføring av rekkehus – Hus A og
202002513 – oppføring av tomannsbolig – Hus B. Sakene må ses i sammenheng

Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden
Tomtens areal

1593,2 m²

Tiltakets bruksareal (BRA)

379,3 m²

Grad av utnytting

23,81 % -BYA

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune
oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org. Nr.: NO 971 040 823 MVA
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Tiltakets høyde

Gesims:6,6 meter

Antall boenheter

3 boenheter omsøkt / 5 boenheter totalt

Antall parkeringsplasser

9 parkeringsplasser totalt

Uteoppholdsareal

653,3 m²

Plangrunnlaget for eiendommen
Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 – Oslo mot
2030, vedtatt 23.09.2015.
Eiendommen er regulert til Byggeområde for boliger gjennom Reguleringsplan for
småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen) S-4220, vedtatt 15.03.2006, revidert
12.06.2013, og 17.03.2015.

Spesielle forhold som har betydning for saken
Det foreligger tinglyst erklæring om veirett og rett til legging av vann- og avløpsledninger, samt
kabler til gnr/bnr 94/397 over gnr/bnr 94/651.

Uttalelser og merknader til søknaden
Uttalelser fra andre myndigheter og etater
Det foreligger uttalelse fra Byantikvaren den 17.03.2020. Byantikvaren krever at det skal
gjennomføres en arkeologisk registering av eiendommen før det kan tas stilling til automatisk
fredete kulturminner. Eiendommen inne har middels funnpotensiale. I e-post den 17.12.2020
opplyses det videre av Byantikvaren at registeringen er gjennomført og det er gjort funn av
automatisk fredete kulturminner. Saken vil oversendes til Kulturhistorisk museum for en
dispensasjonsvurdering etter kulturminneloven.
Det foreligger uttalelse fra Vann- og avløpsetaten (VAV) den 20.03.2020. VAV opplyser at
rammetillatelse anbefales.

Merknader fra naboer og gjenboere
Nedenfor har vi oppsummert merknader etter tema. Merknadene kan leses i sin helhet i
søknaden.
Det har kommet inn merknader til søknaden fra Monica Nordhaug og Jan-Erik Lysø i Bergensveien
27A, Gro Johnsen og Ola Larsen i Bergensveien 25 E, Misbah Arif og Urfan Haider i Bergensveien
25, Lena og Per Klungseth i Bergensveien 27C, Ferhat Tasnim Khan i Bergensveien 21C,Arne
Aaeng i Hagaløkka 13, Narinder Kumar Shoor i Bergensveien 25D. Merknadene gjelder:




Det stilles spørsmål ved om privat grusvei er holdbar.
Arkitektonisk utrykk er ikke tilpasset nærområdet.
Tiltaket er mer omfattende enn tiltaket meldt til forhåndskonferanse
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Tiltaket er i strid med småhusplanens § 6.5 og § 7.
Det utrykket bekymring for nedfall fra fjellskjæring ved sprenging/graving.
Nabovarslet er villedende da det hevdes at de søker om dispensasjon for å felle noen
trær, og unngår dermed å opplyse om endringene de ville måtte gjøre ifm byggeplanene.
Støy som følge av byggearbeider
Nytt tre ønskes ikke å være for høyt.

Ansvarlig søkers redegjørelse og kommentarer til merknader
Som tilsvar til nabomerknader opplyser søker følgende:












Opparbeidelse av vei. Når det søkes om midlertidig dispensasjon for opparbeidelse av
regulert vei, så gjelder dette offentlig vei, altså Bergensveien. Adkomstveien inn til
boligene er regulert som felles adkomst, og det er ikke avkjørselen denne dispensasjon
omhandler.
Adkomstrett. Eiendommen Bergensveien 25c har tinglyst adkomstrett der det er
regulert til felles avkjørsel. Det er ikke satt begrensninger på antall boenheter i denne
retten. Videre foreligger det også tinglyst rett til påkobling av vann og avløp.
Arkitektonisk uttrykk. Tiltaket forholder seg til gjeldende reguleringsplan, både med
tanke på uttrykk og størrelse. Det søkes ikke om dispensasjon her. Forøvrig vises det til
redegjørelse tidligere i søknaden.
Nabovarslede tegninger versus forhåndskonferanse. Det er ikke avholdt
forhåndskonferanse i forbindelse med denne søknaden. Dette er noe tidligere eier i sin
tid avholdt. Videre når det gjelder stigningsgrad og avkjørsel som er redegjort for i
tidligere forhåndskonferanse, vil bli presisere at regler for adkomst gjelder fra offentlig
regulert vei, altså Bergensveien. Det er ikke krav til 1:8 stigning på innerste del av
adkomsten. Dette gjelder de første 30m fra offentlig regulert vei.
Fjellskjæring. Når det gjelder arbeider og sikring på eiendommen 94/397, så vil dette bli
foretatt i forbindelse med byggearbeidene. Sikring på naboeiendom er nabos ansvar. I
byggeperioden vil det bli satt opp byggegjerder rundt eiendommen.
Byggestøy. Det planlegges ikke byggearbeider nattestid, og man vil forholde seg til
gjeldende støyforskrifter.

Vi viser for øvrig til ansvarlig søkers fullstendige redegjørelse i søknaden.

Plan- og bygningsetatens vurdering
Kommuneplanens konsekvenser for tiltaket
Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av
trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og
naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.), eller vesentlig negative
virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for
kulturminnevern T5.
Tiltaket utløser derfor ikke kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10
nr. 1, 12-1.
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Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser
Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket,
og prinsippene i nml.§§ 8-12 er dermed ivaretatt.

Tiltaket berører kulturminner og/eller antikvariske verdier
Den arkeologiske registreringen er som ovennevnt gjennomført. Det er gjort funn av automatisk
fredete kulturminner. Byantikvaren opplyser at rapporten ferdigstilles og oversendes til
Kulturhistorisk museum for behandling etter kulturminneloven.
Undersøkelsesplikten er med dette oppfylt, og byggetiltaket kan fortsette. Rapport fra det
arkeologiske arbeidet blir ettersendt tiltakshaver. Saken må for øvrig være avklart i forhold til
kulturminneloven før en igangsettelse kan godkjennes. Det stilles derfor som vilkår ved søknad
om igangsettelse at dette forholdet er brakt i orden.

Tiltakets utforming
Nærområdet består av varierende bebyggelsesstruktur og utforming. På østsiden av
Bergensveien består bebyggelsen av småhus hovedsakelig utformet med trekledning og saltak.
På vestsiden av Bergensveien ligger det blokkbebyggelse. Småhusområde på østsiden har en
variasjon i størrelse, grunnflate, høyder og volum. Bebyggelsen varierer også mellom eneboliger,
kjedede eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. Vi kan således ikke se at nærområdet består
av en enhetlig bebyggelse som legger sterke føringer for utformingen av nye tiltak. Iht.
småhusplanens § 7 skal flertallet av formingsfaktorer hentes fra eksisterende bebyggelse i
nærområdet. Flertallet er i veilederen presisert å utgjøre 4 av 6 formingsfaktorer. Omsøkte
tiltak innehar ett flertall av disse formingsfaktorene. Det er kun takform som ikke er å finne i
nærområdet. Småhusplanens § 7 åpner imidlertid for at annen takform kan benyttes dersom
materialbruk er i tråd med nærområdet. Omsøkte tiltak innehar samme materialbruk som øvrige
boliger i området. Boligene utføres med ett mer moderne uttrykk enn nærliggende bebyggelse,
men tilpasser seg nærområdet ved at det som ovennevnt utføres med et flertall av
formingsfaktorene. Da nærområdet består av varierende bebyggelse, fra forskjellige tidsepoker,
anses boligene med et mer moderne uttrykk å gi et godt tilskudd til det varierende område.
Tiltaket er vurdert å tilfredsstille krav til visuelle kvaliteter i plan- og bygningslovens § 29-2,
samt småhusplanen § 7.

Tiltaket er tilpasset terrenget på tomten
Terrengendringer som følge av tiltaket vurderes å være i tråd med reguleringsbestemmelse §
6.5. Ettersom tomten er å anse som bratt, tillater småhusplanens § 6.5 terrenginngrep på inntil
1,5 meter. I tillegg til dette tillates det mindre avvik i forbindelse med adkomst og parkering. Det
gjøres terrenginngrep på inntil 1,37 meter for omsøkte rekkehus. I tillegg gjøres det
terrenginngrep i forbindelse med kjøreadkomst og p-plasser på terreng. Av innsendt
tegningsmaterialet fremkommer det at dette kun omfatter små justeringer av terrenget, hvor
det på sitt høyeste justeres med 0,6 meter. Vi finner at terrenginngrepene i forbindelse med
kjøreadkomst og parkering er innenfor hva som kan anses som mindre avvik. Tiltaket vurderes
følgelig å være godt tilpasset terrenget.
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Tilgjengelig boenhet
Ettersom tiltaket ikke er prosjektert med alle hovedfunksjoner, herunder stue, kjøkken, bad og
soverom, på inngangsplan, trenger tiltaket ikke oppfylle alle kravene til tilgjengelig boenhet jf.
byggteknisk forskrift § 12-2.
Andre vurderinger
Tiltaket er vurdert i forhold til gjeldende plangrunnlag, pbl § 29-5 og byggteknisk forskrift
kapittel 10, 11, 12, 13, og 14. Aktuelle fagområder i tiltaket er belagt med ansvarlige foretak
etter reglene i pbl. kapittel 23.
Privatrettslige forhold
Vi gjør oppmerksom på at en tillatelse etter plan- og bygningsloven kun tar stilling til den
offentligrettslige siden av saken og at det kan foreligge privatrettslige forhold til hinder for
gjennomføringen av tiltaket.

Vår vurdering av nabomerknader
Tiltaket er ikke i strid med reguleringsplan
Vi finner grunn til å understreke at tidligere avholdt forhåndskonferanse jf. saksnummer
201710184 omfatter ett annet prosjekt og er vurdert på vesentlig mindre dokumentasjon. Vi
påpeker at det ansvarlig søkers ansvar å dokumentere inngrepene ett tiltak medfører. I innsendt
søknad er fremvist dokumentasjon som viser at tiltaket lar seg gjennomføre i tråd med
reguleringsplan. Når en eiendom er regulert til byggeområde for bolig, skal Plan- og
bygningsetaten gi tiltakshaver muligheten til å realisere en eiendoms utbyggingspotensiale hvis
alle krav i lov, forskrift og reguleringsplan følges.
Tiltaket vil ikke utløse dispensasjon fra hverken § 6.5 eller § 6.7 i småhusplanen. Som nevnt i
avsnitt over, gjøres det ikke terrenginngrep utover hva reguleringsplanen tillater. Trærne felles
for å kunne plasseres byggetiltaket. Dette fremkommer av veilederen til småhusplanen at kan
tillates unntaksvis. Da vi ikke en åpenbar alternativ plassering for tiltaket, finner vi at fellingen av
trærne innfrir dette unntaket.

Utforming
Vi er ikke enige i naboers bemerkning om at omsøkte tiltak har lave visuelle kvaliteter og bryter
med nærområdet. Vi viser til avsnitt for utforming ovenfor.

Veiplikten/Felles avkjørsel
Vi finner grunn til å påpeke at det må skilles mellom offentlig regulert vei, og privat felles
avkjørsel. Når det gjelder krav til opparbeidelse av vei jf. pbl § 18-1, gjelder dette offentlig
regulert vei. I dette tilfelle vil dette gjelde Bergensveien. Ettersom denne er opparbeidet i en
hensiktsmessig bredde utløses ikke veiplikten. Omsøkte dispensasjon vil derfor ikke behandles.
Når det gjelder felles avkjørsel er bruken av dette et privatrettslig forhold mellom de involverte.
Det er innsendt dokumentasjon som viser at omsøkte eiendom har rettighet til å benytte seg av
denne. Rettigheten sier heller ingenting om antall boenheter den gjelder, slik at vi ikke se at det
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fremstår som åpenbart at de privatrettslige rettighetene ikke foreligger. Om denne private
avkjørselen må opparbeides for å tåle den økte belastningen som utbyggingen eventuelt
medfører er ett privatrettslig anliggende for de involverte. Som ovennevnt tar ikke vi stilling til
privatrettslige forhold.

Sikringstiltak ved byggearbeider
Vi viser i hovedsak til pbl § 28-2; «Bygge- eller rivearbeider, graving, sprenging eller fylling kan
ikke igangsettes uten at de ansvarlige på forhånd har truffet tiltak for å sikre mot at skade kan
oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk». Vi forutsetter at
nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med byggearbeider ivaretas og påpeker at dette er de
ansvarlige foretakene sitt ansvar.

Godkjente tegninger og kart
Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 202002511
Beskrivelse
Tegningsnr
Dato
PBE-id
Marksikringsplan
A10-11
10.01.2020
1/24
Terrengsnitt 1
A10-07
10.01.2020
1/36
Terrengsnitt 2
A10-08
10.01.2020
1/37
Fasade øst
A40-02
10.01.2020
1/41
Situasjonsplan
A10-01
12.05.2020
16/7
Avkjørselsplan
A10-03
12.05.2020
16/8
Utomhusplan
A10-02
12.05.2020
16/9
Plan kjeller - Hus A
A20-03
12.05.2020
16/10
Plan 1 etasje - Hus A
A20-01
12.05.2020
16/11
Snitt A - Hus A
A30-01
12.05.2020
16/12
Snitt B - Hus A
A30-02
12.05.2020
16/13
Snitt C - Hus A
A30-03
12.05.2020
16/14
Snitt F - Hus A
A30-06
12.05.2020
16/15
Fasade nord - Hus A
A40-01
12.05.2020
16/16
Fasade sør - Hus A
A40-03
12.05.2020
16/18
Fasade vest - Hus A
A40-04
12.05.2020
16/19
Veiprofil
A10-09
12.05.2020
16/20

Krav til plassering av tiltaket
Før dere kan sette i gang tiltaket, må et kvalifisert foretak beregne hvor tiltaket skal ligge i plan
og høyde. Dette skal sikre at byggverket får riktig plassering på eiendommen slik det er vist på
situasjonsplanen og tegningene som ligger til grunn for tillatelsen.
Oppmålingsteknisk prosjektering av tiltaket skal være basert på kvalitetssikrede koordinater for
eiendoms- og reguleringslinjer.
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Tiltaket skal plasseres 4,0 meter fra nabogrensen. Høydeplasseringen defineres som overkant
gulv 1.etasje og fastsettes til kote +205,5.

Avkjørsel
Plan- og bygningsetaten godkjenner avkjørselsplanen
Vi godkjenner avkjørselsplanen, jf. veglova §§ 40–43.
Avkjørselen må følge disse retningslinjene:
•

Avkjørselen skal være opparbeidet i samsvar med godkjent plan før vi kan gi
brukstillatelse.

•

Avkjørselen skal tilpasses den eksisterende og den fremtidige veien.

•

Brukeren av avkjørselen er forpliktet til å vedlikeholde avkjørselen for å opprettholde fri
sikt.

•

Overflatevann skal ikke ledes ut på offentlig vei.

•

Dersom avkjørselen legges over en grøft, skal det ansvarlig utførende foretaket sikre
tilfredsstillende drenering. Vannet skal ledes gjennom et rør under avkjørselen, eller
ledes på en annen måte som sikrer vanngjennomstrømningen.

•

Dersom dere skal legge nedsenket kantstein og/eller rør, skal arbeidet utføres etter
Bymiljøetatens normer.

Ansvar og kontroll
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 202002511
Organisasjonsnr Navn
Beskrivelse
985155097 Ole-Mikael Sørsdahl
UTF, Oppmåling, plassering av tiltak, tlk 2
Oppmåling AS
985155097 Ole-Mikael Sørsdahl PRO, Oppmåling, plassering av tiltak. Oppmåling av
Oppmåling AS
eksisterende terreng. Innmåling av trær, tlk 2
993445959 Strand/ Løken
SØK, tlk 1
Arkitekter AS
PRO, Arkitekturprosjektering, tlk 1
881894742 Wsp Norge AS
Landskapsprosjektering (kun overvann), tlk 2
Overvannshåndtering - Lukket løsning Vannforsynings- og
881894742 Wsp Norge AS
avløpsanlegg, tlk 2
Byggesaksforskriften stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll
Byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2 stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll for
prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) av enkelte fagområder. Kontrollen skal gjennomføres slik
ansvaret er beskrevet i SAK10 § 12-5.

Plan- og bygningsetatens konklusjon
Tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi godkjenner søknaden.
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Vilkår i den videre prosessen
Dere må søke og ha fått igangsettelsestillatelse før dere setter i gang arbeidene. Erklæringer om
ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må
oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om
endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest.
Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig
brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse
om gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for
ferdigstillelse.
I denne saken minner vi spesielt om:

• erklæring om ansvarsrett for prosjektering av utvendige vann- og avløpsledninger minst tiltaksklasse 2
• erklæring om ansvarsrett for utførelse av naturbasert (åpen) håndtering av overvann minst tiltaksklasse
2
○ Fagområdet landskapsutforming gjelder virkemidler og tiltak for å utnytte overvann som en
ressurs, samt å forebygge skade og ulempe som følge av overvann.

• erklæring om ansvarsrett for utførelse av overvannsanlegg minst tiltaksklasse 1
○ Fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg gjelder anleggene som behøves for
oppsamling, avledning og eventuelt behandling av overvann.

• erklæring om ansvarsrett for utførelse av utvendige vann- og avløpsledninger minst tiltaksklasse 2

Vilkår for igangsettingstillatelse
Når du søker om igangsettingstillatelse, må du sende oss følgende dokumentasjon:

• utfyllende beskrivelse av valgte løsninger for overvannshåndtering
○ Overvann skal håndteres i åpne løsninger og lokalt på eiendommen. Med åpent menes tiltak
som etterligner naturens måte å ta hånd om overvann på (naturbasert
overvannshåndtering). Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes.

• ny forhåndsuttalelse med godkjent ledningskart fra Vann- og avløpsetaten, se eget vedlegg
○ avklaring rundt omlegging/forsterking etc. av kommunens hovedledninger
• tilknytning av stikkledninger for vann og avløp
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• Dispensasjon fra kulturminneloven

Vilkår for ferdigattest
Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette må være
dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg må du sende oss følgende
dokumentasjon:

• samlet sluttrapport med avfallsplan for bygg- og anleggsavfallet og kvitteringer fra avfallsmottaker
○ Plan- og bygningsetaten vil vurdere å føre tilsyn med ansvarlig foretak. Plan- og
bygningsetaten skal føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser
og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl), jf. pbl § 25-1.

• bekreftelse/kvittering på at sluttdokumentasjon er mottatt av Vann- og avløpsetaten
○ Sluttdokumentasjonen kan for eksempel være som bygget-tegninger, foto og opplysninger
om hva som er installert.

Søk via byggesakens prosjektside
Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse
og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202002511

Rammetillatelsen gjelder i tre år
Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller rammetillatelsen bort. Det betyr at
dere må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.
Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det
klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.

Klageadgang
Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar dette vedtaket. Se
våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-ibyggesaker/
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Vennlig hilsen
Morten Trydal - saksbehandler
Gudbrand Hasvold - enhetsleder
avdeling for byggeprosjekter
nord

Kopi til:
Bergensveien 25c AS, Slemdalsveien 70B, 0370 OSLO
Ferhat Tasnim Khan, Bergensveien 21 C, 0963 OSLO
Arne Aaeng, Hagaløkka 13, 0963 OSLO
Gro Johnsen og Ola Larsen, Bergensveien 25 E, 0963 OSLO
Lena og Per Klungseth, Bergensveien 27 C, 0963 OSLO
Misbah Arif og Urfan Haider, Bergensveien 25, 0963 OSLO
Monica Nordhaug og Jan Erik Lysø, Bergensveien 27 A, 0963 OSLO
Narinder Kumar Shoor, Bergensveien 25 D, 0963 OSLO
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Byantikvaren

Plan og bygningsetaten
Morten Trydal

Deres ref.:
202002513/
202002511

Vår ref. (saksnr.):
20200288-

Saksbeh.:
Sveinung Thorkildsen,

Dato:
18.01.2022

Vedlagt følger rapportering for Byantikvaren.

Arkeologisk registrering Bergensveien 25C
Vi viser til avtale vedrørende bestilling av arkeologisk registrering og akseptskjema av 30. Mars
2021.
Den arkeologiske registreringen ved Bergensveien 25 er avsluttet og internfaktura er sendt.
Fakturaen dekker arbeid av arkeolog og funn.
Spørsmål vedrørende faktura kan sendes til arkeolog Silje Hauge, tlf 468 14 682: eller Sveinung
Thorkildsen, tlf: 915 74 895
Med vennlig hilsen

Stine-Mari Jansen

Sveinung Thorkildsen

Administrasjonsleder

Førstekonsulent

Vedlegg: Fakturagrunnlag

Oslo kommune
Byantikvaren

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 Oslo
Postadresse:
Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO

Telefon: 23460295
postmottak@bya.oslo.kommune.no
Org. nr.: 976819993
oslo.kommune.no
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Kontroll prosjekt:

Bergensveien 25C

Sign.:

Tiltakshaver:
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94/397

Kontroll:

Prosjekterende:

Arkitektkontoret
Arkitektveien 19
0000 Arkitektbyen
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Dato:

Tegning:

Målestokk:

Situasjonsplan

BIM med ArchiCAD 22 NOR

Filplassering: /Users/mts/Dropbox (SL ARK)/SL ARK Team Folder/Bergensveien 25C/dak/b25c.pln
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Overvannsledning

A R K I T E K T E R
Ivan Bjørndals gate 9
0472 Oslo

A S

E post: post@slad.no

TEGN. STR.
SIGN.
KONTR.
TEGN. NR.

A10-02

A3
MTS
PL

Erklæring om rettighet i fast eiendom
Innsenders navn (rekvirent):

1

Plass for tinglysingsstempel

Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Fødselsnr./Org.nr.

Ref.nr.

1. Hjemmelshaver (avgiver)
Navn

Fødselsnr./org.nr. (11/9 siffer)

Richard Olaisen Makilla

240690

Robert Olaisen Makilla

030995

2. Eiendom (avgivers) 3
Kommunenr.
Kommunenavn

Oslo

0301

Gnr.

Bnr.

94

397

Fnr.

Snr.

Fnr.

Snr.

3. Rettighetshaver – fyll ut enten alternativ A eller B
Rettighet for fast eiendom (reell servitutt)

4

Kommunenr.

Kommunenavn

Gnr.

Bnr.

0301

Oslo

94

210

A

Rettighet for person (personleg servitutt/pengeheftelse)
Navn

Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer)

B

Dato

Hjemmelshavers underskrift 5

Statens kartverk – veiledende skjema (Bokmål)

Erklæring om rettighet i fast eiendom

Side 1 av 2

4. Beskrivelse av rettigheten

6

Eiendom 94/397 i Oslo kommune aksepterer at eiendom 94/210 har garasje plassert nærmere enn
1 meter til eiendomsgrensen mot 94/397. Området rettigheten gjelder er angitt i vedlagte kart.
Rettigheten innebærer også at rettighetshaver har anledning til å gjennomføre vedlikehold, samt
gjenoppbygging.
Denne rettigheten er en realservitutt, og gjelder uavhengig av senere oppdelinger eller seksjoneringer av
eiendom 94/397 eller 94/210.
Servitutten bekrefter at 94/397 og senere rettsetterfølgere samtykker i garasjens plassering, jf. plan- og
bygningsloven § 29-4.

Vedlegg: Kart/skisse som viser avgivers eiendom og rettigheten inntegnet.

Ja

Nei

5. Andre avtaler (som ikke skal tinglyses) 7

6. Underskrifter
Sted og dato

Hjemmelshavers (avgivers) underskrift

8

Noter:
1)

Dette skjemaet kan brukes for tinglysing av rettigheter i fast eiendom, som for eksempel veirett, jaktrett, borett, forkjøpsrett og
lignende. Hvilke rettigheter som er gjenstand for tinglysing reguleres av tinglysingsloven § 12. Skjemaet fylles ut i to eksemplarer og
sendes til følgende adresse: Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Det ene eksemplaret arkiveres hos
Kartverket, mens det andre eksemplaret returneres til innsender (rekvirent) etter tinglysing.

2)

Rekvirenten er den som sender inn dokumentet for tinglysing. Denne vil få det ferdig tinglyste dokumentet tilsendt, og faktura for
tinglysingsgebyr.

3)

Eiendommen hvor rettigheten ligger.

4)

Rettigheten vil følge eiendommen uavhengig av hvem som til enhver tid er eier av eiendommen, jfr. avhendingsloven § 3-4 annet ledd
bokstav d.

5)

Formålet med denne underskriften er å sikre at avgiver/hjemmelshaver har sett begge sider av dokumentet.

6)

Rettigheten må gis en nøyaktig tekstlig beskrivelse, jfr. tinglysingsloven § 8, jfr. forskrift om tinglysing § 4 (klarhet og form). Dersom
rettigheten er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom, kan den tegnes inn på et kart eller skisse over eiendommen.

7)

Det er ikke nødvendig å fylle ut dette feltet.

8)

Den som signerer må ha grunnbokshjemmel til den eiendommen hvor rettigheten ligger. Dersom det er flere hjemmelshavere til
eiendommen, må alle skrive under, eller det må vedlegges fullmakt fra den eller de som ikke undertegner

Statens kartverk – veiledende skjema (Bokmål)

Erklæring om rettighet i fast eiendom

Side 2 av 2

Rettighet til å plassere garasje nærmere enn 1 meter til eiendomsgrensen mot 94/397, gjelder
innenfor området angitt i blått i det nord-vestre hjørnet av 94/210.

605100

605200

605300

6648800
6648700

6648700

6648800

6648900

605200

6648900

605100

*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.
Reguleringskart
Dato: 15.02.2022
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå).
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-18, KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til
byggesak.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 224011/ 86443903

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: BERGENSVEIEN+25E

Originalformat: A3

Gnr/Bnr: 94/397

Deres ref.: 18137 /
ADGA@MSEMOAH
Kommentar:

605300
© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)

605100

605200

605300

6648800
6648700

6648700

6648800

6648900

605200

6648900

605100

605300
© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Naturmangfold
Dato: 15.02.2022
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Skraverte felter markerer områder hvor det er registrert naturmangfold
(rød) eller fremmede skadelige organismer (sort).
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til
byggesak.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 224011/ 86443903

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: BERGENSVEIEN+25E

Originalformat: A3

Gnr/Bnr: 94/397

Deres ref.: 18137 /
ADGA@MSEMOAH
Kommentar:

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

605100

605400

604800

605100

605400
© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

6649200

6649200

604800

6648900

6648900

6648600

6648600

Kommuneplanen 2015–2030
Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262
Dato: 15.02.2022
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende
kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan
Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

PlottID/Best.nr: 224011/86443903
Deres ref.: 18137 / ADGA@MSEMOAH

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Se tegnforklaring på eget ark.

Tegnforklaring - kommuneplan
Farled

Bebyggelse og anlegg, eksisterende

Fjernveg (tunnel)

Bebyggelse og anlegg, fremtidig

Fjernveg

Bane, eksisterende

Markagrense

Havn, eksisterende

Plangrense

Havn, fremtidig

Sporveg (tunnel), fremtig

Kollektivknutepunkt, fremtidig

Sporveg (tunnel), eksisterende

Grønnstruktur, eksisterende

Sporveg, eksisterende

Grønnstruktur, fremtidig

Sporveg, fremtidig

Forsvaret

Jernbane (tunnel), fremtidig

LNF-areal, eksisterende

Jernbane (tunnel), eksisterende

LNF-areal, fremtidig

Jernbane, eksisterende

Spredt boligbebyggelse, eksisterende

Turvei

Spredt boligbebyggelse, fremtidig

Ny T-bane-/jernbanestasjon (ikke juridisk)

Spredt fritidsbebyggelse, eksisterende

T-banestasjon (ikke juridisk)

Spredt fritidsbebyggelse, fremtidig

Jernbanestasjon (ikke juridisk)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Banetrase (ikke juridisk)

Farled

Fjordtrikk (ikke juridisk)

Småbåthavn, eksisterende

Samferdsel (ikke juridisk)

Småbåthavn, fremtidig

Eksisterende kollektivknutepunkt

Naturområde

Fremtidig kollektivknutepunkt
Spredt boligbebyggelse
Bestemmelsesgrense
Aktivitetssone marka

Friluftsområde
Ytre by (utviklingsområder)
Indre by (utviklingsområder)
H570 - Bevaring kulturmiljø
H710 - Båndlegging for regulering etter pbl.
H810_1 - Krav om felles planlegging (områderegulering)
H810 _2 - Krav om felles planlegging
H820_1 - Omforming (kabling og høystentledninger)
H820_2 - Omforming (trafostasjoner)
H110 - Nedlagsfelt drikkevann
H190 - Andre sikringssoner
H310_1 - Kvikkleire
H310_2 - Steinsprang
H320_1 - Stormflo
H320_2 - Elveflom
H390 - Deponi

EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Nybygg OA
BERGENSVEIEN 25E
Dato: 15.02.2022
Deres ref:
Bestillingsnr.: 86443903
6361187

Vår ref (Saksnr):

Saksbehandler: Automatisert produksjon

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.94 BNR. 397
Vi viser til bestilling av 20220215 for BERGENSVEIEN 25E.

GNR. 94 BNR. 397
er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 20220215.
Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er

1594 m²
Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.
Målestokk= 1: 1000.
Eiendommen består av 1 teig.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten
Kristin Tveit
Enhetsleder

Produsert: 15.02.2022 Målestokk 1: 1000

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Geodataavdelingen

GJELDENDE BETINGELSER VED KJØP AV KART- OG GEODATAPRODUKTER
Vi gjør oppmerksom på at ved kjøp av kommunale kart- og geodataprodukter gjelder følgende:
Kommunen skal i medhold av plan- og bygningsloven og gjeldende byggeforskrifter påse at det blir
utarbeidet kartverk for planlegging og oversikt, og holde kartverkene ajour. Ansvaret for kartproduksjonen
er delegert til Plan- og bygningsetaten. De ulike kartverk foreligger både analogt og digitalt.
Kart og geodata kommer inn under lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961. Dette innebærer at
kommunen ved Plan- og bygningsetaten er rettighetshaver og har eiendoms- og opphavsretten til de kart- og
geodata-produkter som etaten fremstiller.
Alle som ønsker å bruke kommunale kart- og geodata-produkter har rett til det, mot å følge de bestemmelser
som gjelder for bruken.
Disposisjonsrett er rett til å disponere produktet til eget bruk, det vil si til planlegging og drift eller til privat
bruk. Kjøp av kart eller geodata gir disposisjonsrett til produktet som kjøpes.
Anvendelse som går ut over eget bruk, dvs. bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon krever
at det erhverves utvidede rettigheter. For denne retten beregnes en avgift som vil kreve en spesiell avtale.
Inneværende avtale gir ikke rett til bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon.
Spesielle opplysninger :
- Digitale kartdata for situasjon og høydekurver er 3-dimensjonale.
- Data for eiendom og regulering leveres kun med koordinater uten høydeverdi.
- Det presiseres at et teknisk kartverk - digitalt eller analogt - ikke må brukes til
detaljprosjektering uten verifisering i marken.
- Kartgrunnlaget kan ikke benyttes til oppmålingsteknisk prosjektering.
- Veistikningsdata må ikke brukes, fordi dataene ikke lenger blir oppdatert.
I stedet må regulert veikant og/eller målebrev/R/E-bekreftelse benyttes.

Plan- og bygningsetaten
Geodataavdelingen
Formidlingsenheten

Postadresse:
Vahls gate 1
0187 OSLO

Telefon:

23 49 10 00

E-post:

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:
Postgiro:
Org.nr.:

6003.05.58920
0800.10.41300
971 040 823

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-2612
Saken
gjelder: Endret reguleringsplan med reg. best. for del av gnr. 94 bnr.101 m.fl.,Hagaløkka, som
reguleres til byggeområde for boliger og felles avkjørsel

Vedtaksdato: 21.07.1982
Vedtatt av: Miljøverndepartementet
Lovverk:
Høydereferanse: OSLO LOKAL
Merknader:
Knytning(er) mot andre planer:

Saken består av 2 inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks:23 49 10 01

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no

S-2612
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 94, BNR. 101 M. FL.,
HAGALØKKA, SOM REGULERES TIL BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER OG FELLES AVKJØRSEL - OSLO
KOMMUNE.
§ 1. Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense.
§ 2. Området reguleres til:
- byggeområde for boliger
- felles avkjørsel
§ 3. Innenfor byggeområde for boliger kan det oppføres småhusbebyggelse i maks 2 etasjer. Utnyttelsesgraden
skal ikke overstige 0,25. Der det etter bygningsrådets skjønn er mulig å bygge rekkehus/atriumhus kan
utnyttelsesgraden økes til inntil 0,35.
§ 4. Ved innsendelse av søknad om byggetillatelse for gnr. 94, bnr.101 (øst for Hagaløkka) må det redegjøres for
geotekniske forhold på tomta.
§ 5. For boligbebyggelsen skal det avsettes 1,5 biloppstillingsplasser pr. bolig.
§ 6. Felles avkjørsel skal være felles for gnr.94, bnr.31, 259, 301 og 509.

S-2612.doc

Side 2 av 2

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-1997
Saken
gjelder: Endret regulerings plan for del av Doktor Kloumanns vei (vei3350) og vei 3351 samt regulering av felles avkjørsel til Gnr.94 Bnr31,259 og 301 fra Doktor Kloumannsvei

For S-1997 er all informasjon skrevet på kartet.
S-1997 har ikke egne skrevne reguleringsbestemmelser.

Vedtaksdato: 27.01.1975
Vedtatt av: Miljøverndepartementet
Lovverk:
Høydereferanse: OSLO LOKAL
Merknader:
Knytning(er) mot andre planer:

Saken består av 1 inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks:23 49 10 01

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-4220
Saken gjelder: REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY,(SMÅHUSPLANEN).
Ny § 6, 7, 8 ,9, 10, 12, 18 og 20, vedtatt 12.6.13. Ny § 9, 4. ledd og § 10, 1. ledd andre setning,
vedtatt 17.3.15. BUK-sak 57/15.

Vedtaksdato: 15.03.2006
Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning
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OSLO KOMMUNE
S-4220, 15.03.2006, rev. 12.06.2013 og 17.3.2015.
Se endret reg.best. ,vedt. 17.11.2008 (V171108).
Mindre vesentlig reguleringsendring for tre eiendommer (gnr.125 bnr.128, gnr.58 bnr.47 og
gnr.27 bnr.465). Slik at arkeologisk utgravning av berørte automatisk fredete kulturminner sikres
før søknad om tiltak kan behandles.
Se endret reg.best. ,vedt.04.07.2011(V040711)
Små reguleringsendringer for tre eiendommer, (gnr.48/ bnr.21, gnr. 48/ bnr.27, gnr.10/ bnr.281).
Slik at det foretas arkeologisk undersøkelse, for at berørte automatisk fredete kulturminner
ivaretas og sikres før tiltak igangsettes".
Se endret reg.best., vedt.02.10.2012 (V021012)
Små reguleringsendringer for eiendommen gnr.27/ bnr.482. Slik at det foretas arkeologisk
undersøkelse for at berørte automatisk fredete kulturminner ivaretas og sikres før tiltak
igangsettes.
Se endret reg.best., vedt. 24.06.2014 (V240614)
I Bergsalléen 8A, gnr 48,bnr. 331, skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatisk fredete kulturminner, id 170362, før iverksetting av byggetiltak. Det skal tas kontakt
med Byantikvaren i Oslo umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av
den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes.
Se endret reg.best., vedt. 05.11.2014 (V051114)
Før iverksetting av byggetiltak som berører kulturminne id 176633 i Nils Lauritssøns vei 18 skal
det foretas arkeologisk utgravning av dette. Anleggsarbeid kan iverksettes før utgravningen
gjennomføres i de delområder, der dette ikke er til hinder for gjennomføringen av utgravningen,
eller utgjør en fare for å påføre kulturminne skade, jf. avmerking på kart datert 10. september
2014.
Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av de arkeologiske granskningene kan fastsettes.
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY
(S-4220) (Med endrede §§ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 og 20).
Paragraf 1 – 20
§ 1 Avgrensning
Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket BOP200401057 (i målestokk 1:5000), datert 01.03.2004 og revidert 10.02.2006.
§ 2 Reguleringsformål
Området reguleres til byggeområde for boliger. Innenfor planområdet opprettholdes gjeldende
reguleringsplaner for andre formål enn byggeområder for boliger.
Automatisk fredete kulturminner som er avmerket på plankartet reguleres til spesialområder
bevaring/automatisk fredete kulturminner/boliger.
§ 3 Hensikten med reguleringsplanen
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvikling i planområdet med
bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen
skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter
knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.
§ 4 Bebyggelsesplan
Tiltak med 10 eller flere nye boenheter kan bare oppføres på grunnlag av godkjent
bebyggelsesplan.
§ 5 Utomhusplan
Ved innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak kreves utomhusplan. Denne skal vise både
eksisterende og planert terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt
opparbeiding av utearealene.
Terrengbehandling, beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må
være utført før midlertidig brukstillatelse gis.
For mindre tiltak som ikke endrer utomhusarealet kan kommunen forenkle kravet til
dokumentasjon.
§ 6 Plassering av bebyggelse og terrengtilpasning
6.1
Nærområdets landskap/terreng, grøntdrag og bebyggelsesstruktur skal være førende ved
plassering og gruppering av ny bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.
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Følgende definisjoner legges til grunn:
a. Med nærområde menes et område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer
som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende vei/veier, som følger
av figur 1a-c. Kommunen kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det er
naturlig at et større eller mindre område ses i sammenheng.

Figur 1a :
Nærområde der tiltak ligger
langs vei/gate

Figur 1b:
Nærområde der tiltak ligger i
vei-/gatekryss

Figur 1c:
Nærområde der tiltak ligger bak
bebyggelse langs vei/gate

b. Med bebyggelsesstruktur menes måten bygningene er plassert og gruppert på den enkelte
eiendom, i forhold til bebyggelsen i nærområdet og i forhold til veier, ferdselslinjer,
bekkeløp, landskap/terreng og grøntdrag.
c. Enhetlig bebyggelsesstruktur betyr at minst 3/4 av bygningene i nærområdet har lik
plassering og gruppering i forhold til ovennevnte elementer.
d. Med grøntdrag menes vegetasjonsbelter som strekker seg over flere eiendommer.
6.2
Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering. Ved plassering av tiltak skal bebyggelsesstruktur
for eiendommer langs samme side av vei i nærområdet vektlegges. Dersom tiltaket ikke er
lokalisert langs vei skal plassering av bebyggelse på tilgrensende eiendommer være førende.
I områder med større bygningsvolumer i eksisterende bebyggelse skal nye boligenheter samles i
volumer av tilsvarende størrelse.
6.3
Tiltak innenfor nærområder med enhetlig bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. Der
bebyggelsen i nærområdet har enhetlig avstand til vei skal denne avstanden opprettholdes.
Ny bebyggelsesstruktur innenfor enhetlige områder kan tillates, dersom denne kan videreføres
over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at en enhetlig bebyggelsesstruktur sikres.
6.4
I nærområder uten dominerende bebyggelsesstruktur eller ved ubebygde arealer kan bebyggelse
plasseres i nyskapende strukturer, og disse skal binde området sammen.

3

6.5
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av
eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen
plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for
tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.
Følgende unntak tillates:
a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller
skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller
skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller
skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.
Ved terrassering av terrenginngrep som nevnt i b og c skal maksimal utstrekning og minste
avstand mellom terrenginngrepene være 6 m i terrengets fallretning.
Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Det skal ikke
etableres støttemurer, fyllinger, og/eller skjæringer med samlet høyde på mer enn 0,5 meter
nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering.
6.6
Maksimalt 40 % av tomtens areal, inklusive bebygd areal (BYA), kan opparbeides med harde,
vann-ugjennomtrengelige overflater. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom.
6.7
Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær menes trær med
stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Det skal avsettes plass på eiendommen i
plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største omkrets for
treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne sonen tillates ikke.
§ 7 Utforming av bebyggelse
Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet.
Nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i
nærområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse:
Høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk, hvorav takform
og/eller materialbruk skal være et av elementene.
I nærområder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes
fra eksisterende bebyggelse.
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§ 8 Bevaringsverdig bebyggelse
Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak samt ved behandling av bebyggelsesplaner skal
spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk myndighet (Byantikvaren).
Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller
eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø,
skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares.
”Moderhusets” (det eksisterende bevaringsverdige huset) ordensprinsipper og formingsfaktorer
skal være førende for plassering og utforming av ny bebyggelse, slik at bebyggelsen på
eiendommen samlet får en helhetlig karakter og ”moderhuset” et romslig uteareal foran sin
hovedfasade.
§ 9 Bevaring av strandlinje mot sjø og vassdrag
Åpne strekninger av bekker, elver, vann, dammer og tjern skal opprettholdes. Der nye tiltak
berører lukkede elver eller bekker skal gjenåpning av disse vurderes.
Tiltak må ikke gjennomføres nærmere enn 20 m fra vannkant mot vassdrags hovedløp eller 12 m
fra vannkant mot vassdrags sideløp. De samme avstandene gjelder også for graving, sprenging og
andre fyllingsarbeider. Avstand måles ut fra normal vannstand. Hovedløp og sideløp defineres
som i kommende Grøntplan i Oslo.
I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot bekk som vist på plankartet.
I områder på Bygdøy som ikke omfattes av S-4726 ”Reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt 12.06.2013, og som er markert B
på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. I disse områdene kan det likevel
tillates brygge, utenfor byggegrense, på inntil 8 m2 pr. eiendom. Største lengde langs strandlinje
skal ikke overstige 6 meter. Største lengde fra strandlinje, eller største utstikk fra strandlinje ved
normal vannstand, skal ikke overstige 6 meter. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmenn
ferdsel på sjøen ikke hindres.
§ 10

Bebyggelse, høyder og grad av utnyttelse

Det tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt. Områder langs bekkedrag
(markert A på plankartet) og områder på Bygdøy (markert B på plankartet) som ikke omfattes av
S-4726, ”Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt
12.06.2013, tillates bebygd areal (BYA) inntil 18 %.
Følgende høyder tillates:
a. Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter. For bebyggelse med pulttak
tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For bebyggelse
med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Med flate tak menes tak med
maksimalt 4 graders takvinkel. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
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b. De tillatte gesims- og mønehøyder i pkt. a) forutsetter at tiltakets totale høyde (HT) ikke
overstiger 10,5 meter. Tiltakets totale høyde er samlet høyde på bygning og laveste punkt
for støttemurer, skjæringer og fyllinger maksimalt 6 meter fra fasade, og måles som vist
på figur 2a og 2b:

Figur 2a

Figur 2b

c. Der et flertall av bygningene langs samme side av vei i nærområdet har gesims- og
mønehøyder som overstiger de angitte høyder angitt under a) med mer enn 1 meter, kan
kommunen ut fra disse høydene fastsette gesims- og mønehøyde for det omsøkte tiltaket
opp til den høyde som er dominerende for området.
I søknad om tiltak skal gesims- og mønehøyder, samt høyder for eksisterende og planert terreng
angis med kotetall.
Anlegg under bakken skal i hovedsak plasseres under bygningens fotavtrykk, og maksimalt
utgjøre 30 % av tomtens areal.
Parkeringsplasser på terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, skal være minimum 18 m2
per plass og medregnes i bebygd areal (BYA). Ved fire eller flere boenheter skal minimum 25 %
av parkeringsplassene, dog minst en plass, ligge på terreng og være felles for beboerne. Felles Pplasser på terreng skal ikke være overbygd. Ved parkeringsanlegg i kjeller skal hver plass ha en
minstestørrelse på 2,5 x 5,0 meter.
§ 11 Minste størrelse på boligtomter
Minste tomtestørrelse skal være 600 m2.
Tomter på under 600 m2 kan likevel fradeles hvis det foreligger godkjent søknad om tillatelse for
nytt tiltak eller det ligger eksisterende bygning på eiendommen som ønskes fradelt.
Slik fradeling, eller fradeling til tomter på over 600 m2, kan godkjennes hvis øvrige krav i planog bygningsloven og reguleringsbestemmelsene er oppfylt.
§ 12

Uteoppholdsareal

Det skal settes av uteoppholdsareal etter følgende norm.:
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a. Minimum 200 m2 for eneboliger og 300 m2 for tomannsboliger.
b. Minimum 100 m2 per boenhet/leilighet der BRA er lik eller større enn 55 m2 i annen
boligbebyggelse/ boligtype enn ene- eller tomannsbolig.
c. Minimum 50 m2 per boenhet/leilighet der BRA er mindre enn 55 m2 i annen
boligbebyggelse/ boligtype.
Arealnormen gjelder både for nye boliger og for eksisterende boliger på eiendommer hvor det
skal gjennomføres tiltak. Arealnormen gjelder også ved endring av antall eller størrelse på
leiligheter i eksisterende bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.
Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Takterrasser medregnes i uteoppholdsareal.
Arealer brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.
Uteoppholdsareal skal plasseres best mulig i forhold til sol og støy/andre miljøbelastninger, skal
være egnet for aktivitet og lek og skal ligge godt tilgjengelig fra boligen. Ved 2 – 4 boenheter skal
uteoppholdsareal på terreng innbefatte ett samlet areal med en minste størrelse på 8 x 8 meter per
boenhet.
Ved tiltak med fem eller flere boenheter skal minimum 1/4 av uteoppholdsarealet være et felles
uteoppholdsareal på terreng med en minste størrelse på 8 x 12 meter. Felles uteoppholdsareal på
nordsiden av bebyggelse tillates ikke.
Takterrasser kan godkjennes hvis disse er trukket minimum 1 meter tilbake fra fasadelivet.
Arealer som er ment å tjene som felles oppholds-, leke- eller parkeringsareal, jfr.§10, for
eiendommen, kan ikke tillegges enkeltseksjoner som tilleggsareal dersom eiendommen blir
seksjonert, jfr. § 20b.
§ 13 Parkering
Parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for
Oslo kommune, åpen by.
§ 14 Veier
Langs veier med kapasitetsproblemer eller trafikkfarlige strekninger kan den nye bebyggelsens
påvirkning på trafikksituasjonen kreves utredet av utbygger.
Ved tillatelse til deling av eiendom eller byggetiltak kan det settes krav til veiopparbeidelse.
Kommunen kan kreve oppført gjerde langs vei som betingelse for midlertidig brukstillatelse og gi
bestemte krav til utforming, høyde, osv.
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§ 15 Støy
Der støyforholdene overstiger laveste grense i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy,
må plan for tiltak som dokumenterer tilfredsstillende støynivå foreligge sammen med søknad om
tillatelse til tiltak. Aktuelle terrengtiltak innarbeides i utomhusplanen, jfr. § 6. Alle
støybeskyttelsestiltak skal være ferdig opparbeidede før midlertidig brukstillatelse gis.
§ 16 Luftforurensing
I områder der grenseverdiene for lokal luftkvalitet kan bli overskredet, skal arealer ikke fradeles
eller bebygges uten at det gjennomføres tiltak som vil gi tilfredsstillende luftkvalitet.
§ 17 Jordforurensning
Arealer med forurensning i grunnen kan ikke bebygges uten at nødvendige tiltak gjennomføres.
§ 18

Automatisk fredete kulturminner – forholdet til lov om kulturminner og
rekkefølgebestemmelser

De automatisk fredete kulturminnene som er regulert til spesialområder bevaring/automatisk
fredete kulturminner/boliger skal forvaltes i henhold til lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50
(kulturminneloven).
Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete
kulturminner være avklart i samsvar med kulturminneloven, jfr. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10.
Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede tiltaket må registreres. Hvor
slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis
og eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp
med nødvendige reguleringsendringer (formål og/eller bestemmelser).
§ 19 Strøkstjenlig virksomhet
Ny eller utvidelse av eksisterende strøkstjenlig virksomhet samt bruksendring til disse formål
tillates, forutsatt at kommunen finner virksomheten tjenlig for boligstrøket. Tiltaket forutsettes
ikke å medføre vesentlig økning av miljøbelastninger på nærområdet.
Med strøkstjenlig virksomhet menes tiltak som forsterker kvaliteten på området og støtter opp om
hensikten med planen selv om tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet.
§ 20

Dokumentasjon

Søknad om tiltak skal inneholde:
a. Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse
innplassert.
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b. Disponering av eiendommen til bebyggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal med
vegetasjon. Ved felles uteoppholdsareal skal avgrensning av private og felles
uteoppholdsareal og hvordan 60 % vanngjennomtrengelige arealer sikres, vises. Større,
eksisterende trær med avsatt plass til rotsone skal inntegnes.
c. Eksisterende og ny bebyggelses nøyaktige plassering på eiendommen i forhold til
nabogrenser, veier, annen bebyggelse, stier, bekker med mer.
d. Kotesatt eksisterende og planert terreng på eiendommen og tilstøtende arealer.
e. Bebyggelsens høyder, kote- og målsatt, og utforming sammen med eksisterende
bebyggelse på naboeiendommer i nærområdet.
f. Analyse og beskrivelse av tiltakets innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol ved
jevndøgn kl. 15:00, samt miljøbelastninger, herunder lokale trafikkforhold.
g. Tiltakets plantegninger, snitt og fasader med tilgrensende nabobebyggelse vist.
h. Dokumentasjon som viser at tiltaket, jf. § 18, 2. ledd, ikke kommer i konflikt med
automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven.
i. Dokumentasjon som viser hvordan tiltaket hensyntar naturmangfold.
j. Marksikringsplan som redegjør for sikring av større trær og terreng i byggeperioden.
k. Redegjørelse for lokal håndtering av overvann.
Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon.
For fradeling av eiendom, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle
kravene til dokumentasjon.

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved
bystyrets vedtak av 15.03.2006, sak 80,
revidert ved
bystyrets vedtak av 12.06.2013, sak 238,
byutviklingskomiteens vedtak av 17.03.2015, sak 57.
Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.
Byrådsavdeling for byutvikling, den 06.04.2006 og 28.06.2013.
Signy Volden, bem
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Sist revidert 23.07.2013

Kommer ditt tiltak i konflikt med naturmangfoldet?

Naturmangfoldloven (nml) erstatter naturvernloven og trådte i kraft 01.07.2009. loven gjelder for alt
naturmangfold, og har som et overordnet mål å sikre biologisk mangfold, og oppfylle FNs mål om en
miljømessig bærekraftig utvikling.
Registrert biologisk mangfold på tiltakseiendom eller naboeiendommer
Før du sender inn en bygge- eller delesøknad må du sjekke om det er registrert biologisk mangfold på
tiltakseiendommen eller naboeiendommer. Hvis tiltaket ligger innenfor eller inntil arealer med registrert
biologisk mangfold vil dette fremgå i form av tekst på reguleringskart som kjøpes i etatens kundesenter
eller bestilles på internett. Det vil i slike saker også følge med et eget kartblad der biologisk mangfold er
markert med rødt (rød skravur i kommunens kartløsning Plan Web).
Uttalelse fra Bymiljøetaten ved Miljødivisjonen
Bymiljøetaten har omfattende kunnskap om hvilke naturtyper og arter som er registrert i Oslo. Dersom det
er registrert biologisk mangfold på eiendommen eller inntil 7 meter fra tiltaket, skal det foreligge uttalelse
fra Bymiljøetaten før søknad behandles. Plan- og bygningsetaten oppfordrer tiltakshaver/ansvarlig søker til
å innhente uttalelse i forkant av at bygge søknad innsendes. Hvis det ikke foreligger uttalelse fra
Bymiljøetaten ved innsendelse av bygge søknad, vil Plan- og bygningsetaten oversende saken til
Bymiljøetaten til uttalelse. Dette kan forlenge saksbehandlingstiden.
Naturmangfoldloven – krav til vurdering i byggesaken av prinsippene i §§ 8-12
Naturmangfoldloven § 7 fastslår at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven §§ 8-12 beskriver kunnskapsgrunnlag, føre-varprinsippet, hensyn til økosystem og samlet belastning, fordeling av kostnader ved miljøforringelse samt
krav om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. De enkelte bestemmelsene kan ses på
www.lovdata.no.
Loven er særlig aktuell ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Dersom nml ikke er vurdert i
reguleringsplan, må prinsippene i nml §§ 8-12 vurderes særskilt i bygge- og delesaken. Dette gjelder blant
annet alle bygge- og delesaker som behandles etter planer vedtatt før nml trådte i kraft.
Kommunen vil ved behandling av bygge- og delesaker foreta en vurdering av tiltakets konsekvenser for
det samlede naturmangfoldet. Dette gjelder for alle typer tiltak inklusive anleggsveier, riggområder,
deponiområder, grøfter, utomhusplaner, utvendig ledningsanlegg og andre infrastrukturtiltak. Plan- og
bygningsetaten vil avveie hensynet til bevaring og vern av naturmangfold mot andre viktige
samfunnsinteresser, som for eksempel behov for utbygging.
Ved forskrift er enkelte segmenter av biologisk mangfold gitt et særskilt vern. Dette gjelder artene
dragehode, dverggås, elvesandjeger, eremitt, honningblom, klippeblåvinge, rød skogfrue og
svarthalespove.
Prioriterte arter: Nml § 23, Forskrift 2011-05-20 (nr 517-524)
Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av prioriterte arter er forbudt. Fylkesmannen er
forvaltningsmyndighet (med unntak av dverggås der Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet).

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord:
02 180
Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret: 23 49 10 00
Org.nr.: 971 040 823
Telefaks:
23 49 10 01
MVA
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Side 2 av 2

I saker som kommer i konflikt med prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområde må det søkes om
dispensasjon hos Fylkesmannen. Gis det ikke slik dispensasjon må byggesøknaden avvises. Plan- og
bygningsetaten kan ikke behandle søknaden før den er behandlet og besvart fra Fylkesmannen.
Utvalgte naturtyper: Nml § 52, Forskrift 2011-05-13 nr. 512
En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker
der. Naturtypene som er omfattet av forskriften er slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog og
kalksjøer.
Det skal tas særskilt hensyn til slike forekomster slik at man unngår forringelse av naturtypens utbredelse
og økologiske tilstand. Noen utvalgte naturtyper er sortert i A-, B- og C-forekomster og innebærer at i
avveiningen opp mot for eksempel utbyggingsbehov, så skal hensynet til forekomsten veie tyngre dersom
det er tale om en A-forekomst enn dersom det er tale om en C-forekomst.
Dersom forekomsten ikke er behandlet i planprosessen og tiltaket kommer i konflikt med utvalgte
naturtyper skal Plan- og bygningsetaten etter TEK § 9-4:
• Kreve at det ved oppføring, plassering og utforming av tiltak, tas særskilt hensyn til forekomsten.
• Kreve at tiltakshaver utarbeider en vurdering av konsekvensene for naturtypens utbredelse og
tilstand.
Kravet om at det skal ”tas særskilt hensyn til” utvalgte naturtyper gir grunnlag for å avslå en byggesak
dersom inngrepet fører til en forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstens økologiske tilstand.
Det kan imidlertid være tilstrekkelig at det settes nærmere vilkår for gjennomføringen av et tiltak.
Eventuelle kostnader for gjennomføringen av et slikt tiltak er tiltakshavers ansvar.
Miljødirektoratet har utarbeidet veiledere til forskriftene om utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Se www.miljodirektoratet.no.
Dersom det gis tillatelse til tiltak som berører forekomst av en eller flere utvalgte naturtyper, skal
kommunen kunngjøre dette i en avis og varsle Miljøverndepartementet.
For mer informasjon om naturmangfoldloven se Miljøverndepartementets hjemmeside under tema
Naturmangfold – www.regjeringen.no.
Om naturmangfold og registrert biologisk mangfold i Oslo
Oslo kommune har gjennom mange år kartlagt områder som er viktige for bevaring av biologisk mangfold
i kommunen.
Oslo kommune har en rik og variert flora og fauna. Nesten 2/3 av alle arter som er funnet i Norge er
registrert i kommunen. Over 300 av disse artene er sjeldne eller truet i nasjonal eller regional
sammenheng. Kommunen har en rekke naturtyper og mange truede arter som finnes få andre steder i
landet, for eksempel naturtyper og arter knyttet til øyene (kalkrike berg, kalkskoger) og restbiotoper i
byggesonen (for eksempel rike edelløvskoger, kalkfuruskoger m.m.).
Dette gjør Oslo til en av kommunene med størst naturmangfold i landet, og unik som hovedstad i
europeisk sammenheng. Samtidig er det i Oslo et meget sterkt press på naturarealer i byggesonen. Store
naturområder er allerede omformet og nedbygd over en lang periode. Grønnstruktur i byggesonen er derfor
ofte rester av tidligere sammenhengende naturtyper. Av de kartlagte lokalitetene er flest registrert innen
naturtypene viktig ferskvannslokalitet, dammer, kalkrike strandberg, naturbeitemark, hagemark, intakt
lavlandsmyr, kalkskog, gammelskog, rik edelløvskog, gråor-heggeskog, rikere sumpskog, store gamle trær
og viktige bekkedrag. De største konfliktene i forhold til naturmangfold er tap av leveområder, samt
innføring av fremmede arter.

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Kommuneplanen fra 2015 til 2030.
Oslo kommune vedtok en ny kommuneplan 23. september 2015 som gjelder fram til 2030.
Dette har betydning for en rekke av de vedtatte reguleringsplanene i kommunen.
Ved bestilling av reguleringskart følger nå et utsnitt av kommuneplanen som viser arealbruk og
hensynssoner for et større område rundt reguleringskartutsnittet.
Det er derfor viktig at alle som benytter reguleringskart fra Plan- og bygningsetaten i form
av utskrifter eller en av våre innsynsløsninger kontrollerer informasjonen mot
kommuneplanen.
For øvrige juridisk bindende kart, se link nedenfor:
https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan
Informasjon om kommuneplanen finner du på:
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1374702/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Kommuneplan/Ny
%20kommuneplan%202015/Kommuneplan%202015%20del%202%20justert%2031.01.2017.pdf

Informasjon om høyder i reguleringskart
Kart til byggesak, bestilt i Bestillingstjenesten (www.byggesak.com).
Nabolisten er ikke lenger en del av dette produktet (varenr 8001 Byggesakspakke). «Byggesakspakke» har derfor
skiftet navn til «Byggesakskart». Du kan lage dokumentene du trenger for å varsle naboene, i nettløsningen vår
Nabovarsel på Oslo kommunes nettsider.
Høydegrunnlag
1. Januar 2015 skiftet Plan- og bygningsetaten høydereferanse fra Oslo lokal høyde (OLH) til NN2000.
Flere eldre reguleringsplaner har Oslo lokal høyde (OLH) som høydereferanse. Når du skal i gang med et
byggeprosjekt, er det derfor viktig at du sjekker hvilken høydereferanse som er brukt i reguleringsplanen. Skal
du prosjektere et tiltak i en plan med OLH som høydereferanse, må du for saker sendt inn etter 1.1.2015 legge
til 37 cm på høyder angitt i reguleringskartet.
Virkninger av planbestemmelser
Det er den faktiske terrengsituasjonen på vedtakstidspunktet for en reguleringsplan som gjelder. Dersom det er
bestemmelser som omhandler høyder, må det vurderes hvorvidt det er nødvendig å undersøke nærmere den
faktiske situasjonen på vedtakstidspunktet for planen. Ansvarlig søker har sammen med ansvarlig
prosjekterende ansvar for dette. Ved behov for nærmere avklaring av bestemmelser, vennligst ta kontakt med
vårt kundesenter.
Hvordan finne vedtatte reguleringskart
Plan- og bygningsetaten har startet en prosess med skanning av alle reguleringskart. Kartene publiseres
fortløpende i saksinnsyn på vår nettside. Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Viktig for produkter i pdf
For at utskrift av kart fra pdf filer ved bruk av Adobe programvare skal vises i riktig målestokk, må følgende
innstillinger gjøres i «skriv ut» eller «print» dialogboksen i Acrobat Reader versjon X (10) og XI (11):
•
•

«Faktisk størrelse» må velges under «Sideskalering og – håndtering» i norsk versjon.
«None» må velges under «Page scaling» i engelsk versjon.

I versjon 9 må «Page scaling/ sideskalering» settes til «none/ faktisk størrelse».
Vi anbefaler bruk av versjon 9 eller 10, da tidligere versjoner ikke støtter våre produkter.
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