BÆRUM KOMMUNE
BYGGESAK

Skaara Arkitekter AS
Drammensveien 130 c
0277 OSLO

Deres ref.:

Adresse - Tiltak:
Gnr/Bnr:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

Vår ref.:
15/46679 - 19/15833/NLUG

Dato:
31.01.2019

Voll terrasse 28 - enebolig med sekundærleilighet og garasje
37/443
Christen Sandmæl
Skaara Arkitekter AS

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kap. 20

Revidert situasjonsplan og reviderte tegninger godkjennes, jf. vedlagte liste over godkjente
dokumenter. Listen erstatter tidligere oversikt over godkjente dokumenter.
Bygningssjefen gir særskilt samtykke etter veiloven § 30, 1. ledd til plassering av bolighuset 12
meter fra veimidte.
Tillatelsen gis på vilkår av at det før videre arbeider igangsettes fremlegges tinglyst erklæring eller
seksjoneringsbestemmelse om at garasjen i 1. etasje tilhører sekundærleiligheten, eller ved at det
innsendes endret plantegning som dokumenterer tilgang til sportsbod fra sekundærleiligheten.
For øvrig opprettholdes rammetillatelsen 04.09.15 med senere tillegg.

ANSVAR, KVALITETSSIKRING OG KONTROLL
Det er i oppdatert gjennomføringsplan bekreftet at det foreligger samsvarserklæringer fra ansvarlige
foretak for endringene.

BESKRIVELSE OG VURDERING
Endringssøknaden
Det søkes om endring av rammetillatelse gitt 04.09.15 ved at bolighusets plassering endres fra 14
meter til 12 meter fra veimidte, frittliggende garasje flyttes 1,2 meter innover på tomten, samt at
kjelleretasjen utvides med et rom under garasjen i 1. etasje.
Det er også gjort endringer i byggehøyden ved at o.k. takterrasse senkes fra C+ 97,40 til C+ 97,20, og
terrasserekkverket er endret fra tett konstruksjon til glass.
Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Arnold
Haukelandsplass 10

Org. nr: 974553686
Bank:
Telefon: 67 50 44 63
Faks: 67 50 43 15

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Uttalelser
Vei og trafikk har 29.08.17 akseptert den endrede plassering.
Nabovarsling/merknader
Etter at endringssøknaden ble varslet har flere naboer inngitt nabomerknader. Merknadene berører i
stor grad sakens historikk, kommunens saksbehandling tilknyttet feilplassering av fundamenter, samt
fremdrift og innhold i saksbehandlingen generelt.
Rachel Groux og Erik Nürnberg har inngitt merknader 18.07. og 21.08.17. De mener at tegningene til
dels synes basert på ikke lenger aktuelle tidligere byggeplaner, at de delvis synes innbyrdes
uforenlige og at de ikke gir et bilde av revidert planlagt bruk av utearealer. Videre stiller de spørsmål
om endringenes konsekvens for utnyttingsgraden og stigningsforholdet for innkjøringen til garasjen.
Vibeke og Alexander Åbyholm har inngitt merknader 12.07.17. De viser til at vedlagte snitt A-A og B-B
er for små til å gi et godt inntrykk av de endringer som er planlagt og ber om å få oversendt nytt
varsel med vedlegg og tegninger som kan leses.
Arthur & Rie Melhoos, Voll terrasse 30, har inngitt merknader 22.08.17. De forventer at følgende
forhold/spørsmål blir tatt hensyn til når saken skal behandles i kommunen: Forverret sol og
utsiktsforhold, beregning av utnyttelsesgrad og innkjøringens stigning på ca. 3 meter til begge
garasjene.
Marit Øveraasen og Erling Ophaug, Voll Terrasse 31 og Arthur og Rie Melhoos, Voll Terrasse 30, har
inngitt felles merknad 12.07.17. De viser til at beboerne i nr. 31 får frontfasaden 2 meter nærmere,
og beboerne i nr. 30 får redusert solinnfall ved flyttingen. De ber om redegjørelse for
innkjøringsforholdene til garasjene, biloppstilling og overvann. De ber også om ny beregning av
utnyttingsgraden, redegjørelser for eksisterende terreng, hva som er endret, byggehøyder i forhold
til husene rundt, og at alle dispensasjonsforhold gjøres kjent.
Bygningssjefens vurdering
Avstand til vei
Voll terrasse er registrert som kommunal vei. Siden eiendommen er uregulert gjelder krav om at
bebyggelsen skal plasseres i avstand 15 meter fra veimidte, jf. veilovens § 29. Formålet med å
fastsette byggegrenser langs offentlige veier er å ivareta hensynet til trafikksikkerhet, veivedlikehold
og miljø, ved å avsette en minsteavstand mellom bebyggelsen og veien. Omsøkte plassering 12
meter fra veimidte er derfor avhengig av særskilt samtykke etter veiloven § 30, 1. ledd.
Øvrige bolighus langs Voll terrasse er plassert i avstand ca 9-15 m fra veimidte, nabohuset er plassert
ca. 11 meter fra veimidte. Omsøkt plassering 12 m fra veimidte er dermed i samsvar med etablert
praksis i området, og Vei og trafikk har 29.08.17 akseptert plasseringen.
Manøvrering og parkeringsforhold
Stigning og manøvreringsforhold er knappe, men godkjennes. Bygningssjefen anbefaler imidlertid at
prosjekterende foretak vurderer en mindre senkning av garasjegulv for å oppnå overgangskurve i
lengdeprofilens overgang til garasjegulv. Prosjekterende anbefales også å vurdere økning av
garasjens lengde, da innvendig lengde synes kort, i hvert fall for større personbiler.

Sportsbod sekundærleilighet
Sportsbod for sekundærleiligheten er plassert innerst i garasjen i bolighusets 1. etasje uten synlig
tilgang fra sekundærleiligheten. Dersom dette forholdet skal godkjennes må garasjens bruk tilhøre
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sekundærleiligheten, og dette må sikres varig gjennom tinglyst erklæring eller som del av
seksjoneringsbestemmelsene – jf. vilkår om dette i vedtaket. Alternativt kan søker innsende revidert
planløsning der boden gis tilgang utenfra.
Nabomerknadene
Bygningssjefen vil fremheve at nærværende sak omhandler endring av tidligere gitt – og fortsatt
rettsgyldig – tillatelse. Bygningssjefen vil derfor omtale og vurdere de merknadene som berører selve
endringen. De anførslene som omhandler kommunens saksbehandling for øvrig omtales ikke i detalj
her utover å beklage at kommunens kapasitetsmessige forhold i perioden ikke har tillatt en raskere
og mer fortløpende oppfølging fra kommunens side.
Etter at nabomerknadene ble inngitt har søker sendt inn supplerende dokumentasjon 14.08.17,
13.12.2018, 23., 24., 25., 28. og 31.01.2019.
Bygningssjefen vurderer anførslene i nabomerknadene slik:








Tegningsgrunnlaget i nabovarslingen må anses å være tilstrekkelig iht.
saksbehandlingsforskriften. Naboers eventuelle behov for detaljert dokumentasjon utover
forskriftskravet forutsettes generelt å kunne tilfredsstilles ved direkte henvendelse til søker.
Naboer har også anledning til å studere detaljene i prosjektet nærmere gjennom kommunens
innsynsordning i tiden etter søknadsinnsendelse.
Graden av utnytting endres ikke ved flyttingen av huset.
Innkjøringens stignings- og manøvreringsforhold er detaljert dokumentert ved innsendelse av
lengdeprofil den 31.01.19. Parkeringskravet er tilfredsstilt ved de tre garasjeplassene.
Flyttingen av huset 2 meter vil redusere sol- og utsiktsforhold for naboeiendom tilsvarende.
Endringen kan imidlertid ikke sees å medføre større ulemper enn det som må tåles i tilknytning
til ny bebyggelse i tettbygd boligstrøk. Det samme gjelder for gjenboereiendom som får det nye
bolighuset 2 meter nærmere enn opprinnelig tillatt.
Overvann skal ivaretas på egen eiendom uten overrisling til naboeiendommer.

Bygningssjefen konkluderer med at endingssøknaden kan godkjennes.
SAKSBEHANDLINGSTID
Det vises til tidsfrister i pbl § 21-7 og SAK10 § 7-2. Ved beregningen er den tiden søker hadde ansvar
for eventuell komplettering av søknaden fratrukket.

Mottatt
11.8.2017

Mangelfull
11.8.2017

Fullstendig
31.1.2019

Vedtak
31.1.2019

Saksbehandlingstid [uker]
0,0

GEBYR
Giroblankett for behandlingsgebyr kr 15.500,- ettersendes tiltakshaver. Betalingsfristen framgår av
blanketten. Gebyret er beregnet etter gjeldende regulativ for byggesaker i Bærum kommune:

Beskrivelse
Endringstillatelse parapet
Endringstillatelse underbygging
Samtykke iht. veglovens § 30
Sum

§
22
22
1
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M=
Antall M
2
2
1

3100
Sum
6200
6200
3100
15500

KLAGERETT
Partene har rett til å påklage avgjørelsen, jf. vedlagte ”Orientering om klagerett”. Om klage på
vedtaket innkommer og blir tatt til følge, kan dette føre til omgjøring av vedtaket. Eventuelle tiltak
utført i mellomtiden må rettes tilsvarende. Ulemper og tap i den forbindelse er Bærum kommune
uvedkommende.

Kauko Leskinen
konstituert bygningssjef
Nils-Jacob Lugg
konsulent
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur
Vedlegg:
Liste over godkjente dokumenter og relevante uttalelser

Kopi til:
Arthur Melhoos
Christen Sandmæl
Erlend Holstrøm
Erling Ophaug
Nils Ole Hagen
Rachel Groux Nürnberg og
Erik I. Nürnberg
Vibeke og Alexander
Åbyholm

Hagaliveien 29 A

1358

JAR

Voll Terrasse 26

1358

JAR
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Vedlegg 1 til tillatelsen
ArkivsakID: 15/46679

LISTE OVER GODKJENTE DOKUMENTER OG RELEVANTE UTTALELSER
Dokumenter i byggesaker er tilgjengelig på Bærum kommunes internettsider;
www.baerum.kommune.no; postlister og innsyn; plan/byggesak. Søk på arkivsakID.
Tittel
Situasjonsplan
Situasjonsplan - gammel og ny plassering
Fasade nord
Fasade sør
Fasade vest
Fasade øst
Oppriss fra VT
Plan 2. etasje
Plan kjeller
Plan 1. etasje
Plan 3. etasje
Snitt 11
Snitt BB
Snitt AA
Takplan
Utomhusplan

Saksdokid
3698333
3698351
4321032
4321034
4321036
4321038
4321040
4321042
4321044
4321046
4321048
4321050
4321052
4321054
4321056
4321058
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ORIENTERING OM KLAGERETT
HVEM KAN KLAGE?
En part eller en annen som har «rettslig klageinteresse» kan klage på vedtaket. Kommunen
skal vurdere om vilkårene for å behandle klagen er oppfylt etter forvaltningslovens regler
kapittel VI og plan- og bygningsloven § 1-9. Dersom klagen ikke tas under behandling og
avvises (f.eks. fordi klagefristen er oversittet eller klageren mangler klagerett), kan du klage
på avvisningsvedtaket.
HVA KAN DU KLAGE PÅ?
 Du kan klage på enkeltvedtak (f.eks. i byggesaker, i saker om fradeling, grensejustering,
seksjonering, adressering, om ulovlige forhold, samt vedtak om reguleringsplan og
kommuneplan).
 Du kan ikke klage på «samme forhold» flere ganger, og derfor kan du ikke klage på forhold i
byggesaken som allerede er avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i
tidligere vedtak i byggesaken.
 Du kan ikke klage på byggesaksgebyret som fastsettes etter kommunens gebyrregulativ. Du
kan likevel anmode om at gebyret settes ned, og eventuelt klage på det vedtaket som da
fattes.
 Du kan klage på vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlige tiltak.
 Du kan kun klage på vedtak om igangsettingstillatelse når den inneholder endring av vilkår i
rammetillatelsen.
 Kommunens vedtak etter vegloven (byggegrense, avkjørsel) kan påklages. Klagen vil bli
behandlet av Planutvalget med endelig virkning, og klagen går ikke til Fylkesmannen.
KLAGEFRISTEN ER TRE UKER
 Klagefristen er tre uker fra tidspunktet du mottok informasjon («underretning») om
vedtaket. Tidspunktet vil gjelde selv om du var bortreist eller av andre grunner ikke fikk lest
vedtaket.
 Kommunen sender ut vedtak elektronisk dersom du har akseptert slik løsning. Klagefristen
begynner å løpe fra du blir varslet første gang om at du har mottatt elektronisk post. Uten
elektronisk post-løsning, løper klagefristen fra du mottar vedtaket i din postkasse.
 Klagen må være levert til posten.
Ved elektronisk innsending må klagen ha kommet fram til kommunens elektroniske adresse
(se adresse nederst) innen klagefristens utløp. Du bør kontrollere at du mottar bekreftelse på
at Bærum kommune har mottatt klagen (e-post autosvar).
 Dersom du sender inn fristavbrytende klage («foreløpig klage») før klagefristen utløper, kan
du gi begrunnelse noe senere.
 Du kan innen klagefristens utløp anmode om at klagefristen forlenges dersom det foreligger
særlige grunner til det.
 I spesielle tilfeller kan klagen behandles selv om du har oversittet fristen. Du må da klargjøre
hvorfor du har fremmet klagen for sent eller om det foreligger særlige grunner for at klagen
skal bli behandlet.
KRAV TIL KLAGEN
 Klagen skal være skriftlig og undertegnet. Dersom du fremmer klage i e-post, må du snarest
ettersende en klage som er underskrevet. Klagen med underskrift kan skannes og oversendes
kommunen elektronisk, eller den kan sendes som brev.
 Du må opplyse hvilket vedtak du klager på. Bruk gjerne ordet «klage» i tittelen og påfør
brevet kommunens saksreferanse.
 Du må angi hvilke endringer i vedtaket du ønsker.
6 av 9





Klagen bør være begrunnet. Du bør også nevne andre opplysninger som kan ha betydning for
kommunens vurdering.
Skal du representere andre, må du ha skriftlig fullmakt fra vedkommende.
Blir du representert av andre enn advokat, må du gi skriftlig samtykke til det.

UTSATT IVERKSETTELSE
Selv om vedtaket er påklaget, vil tiltakshaver kunne iverksette vedtaket (slik at byggearbeider
settes i gang). Du kan fremsette begjæring om at vedtaket ikke iverksettes før klagen er
endelig avgjort (særlig aktuelt der byggearbeider vil kunne gi skader på omgivelsene som ikke
kan gjenopprettes). Kommunen vil ta stilling til begjæringen. Du kan ikke påklage
kommunens beslutning, men du kan også fremme begjæring om utsatt iverksettelse til
Fylkesmannen.
KLAGEINSTANSEN/SAKSGANG
 Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageinstans, og som skal behandle klagen.
 Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes til Bærum kommune, se adresse
nederst.
 Kommunen skal foreta forberedende klagebehandling for å vurdere om det fremkommer nye
forhold eller anførsler i klagen som tilsier at kommunen vil omgjøre vedtaket sitt.
 Planutvalget behandler klager fra tiltakshaver og saker som gjelder dispensasjon. Utvalget
kan omgjøre vedtaket dersom de finner klagen begrunnet.
 Dersom Planutvalgets omgjøringsvedtak påklages, vil ny forberedende klagebehandling
foretas administrativt, før klagesaken oversendes Fylkesmannen.
 Klager fra andre enn tiltakshaver, på vedtak som ikke gjelder dispensasjon, behandles av
administrasjonen i kommunen. Dersom administrasjonen ikke finner grunn til å ta klagen til
følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig behandling.
 Fylkesmannens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Du vil få tilsendt vedtaket direkte
fra Fylkesmannen.
 Dokumenter i bygge- og klagesaker er tilgjengelig på Bærum kommunes internettsider;
www.baerum.kommune.no; postlister og innsyn; plan/byggesak. Søk på arkivsakID, gnr/bnr
eller tittel (adresse).
SAKSKOSTNADER
 Når et vedtak blir endret til gunst for den som klager, dekkes vesentlige kostnader som har
vært nødvendige for å få endret vedtaket.
 Sakskostnadskravet må fremmes innen tre uker fra da underretning om omgjøringsvedtaket
kom frem til parten.
 Vedtak om sakskostnader kan påklages innen tre uker fra da parten ble underrettet om
vedtaket.
KOMMUNENS ADRESSE
post@baerum.kommune.no
eller
Bærum kommune
Plan- og bygningstjenesten
Postboks 700
1304 Sandvika
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NYTTIGE OPPLYSNINGER FOR DEN SOM SKAL BYGGE
Sist oppdatert januar 2018
Graving/fylling
Før graving eller fylling påbegynnes må disse etatene varsles for påvisning av kabler og ledninger:
Hafslund Nett, Canal Digital, Telenor og Bærum kommune v/ Vann og avløp.
Tiltakshaver er ansvarlig for skader på slike ledninger og kabler og må sørge for nødvendig
beskyttelse. Graving i offentlig veiområde må ikke påbegynnes før Bærum kommune v/ Vei og trafikk
har gitt tillatelse. Husk at arbeid som medfører graving i offentlig vei krever tiltaksklasse 2 for de
aktuelle ansvarsområdene.
Vann og avløp, søknad om sanitærabonnement
Rør- og sanitæranlegget må ikke påbegynnes før rørleggeranmeldelse er sendt inn til Vann og avløp
og er godkjent. Ansvarlig rørleggerforetak må anmelde den gunstigste fremføring av ledningene.
Vann og avløp, tilknytningsgebyr og årsgebyr
Det skal betales tilknytningsgebyr for nybygg uansett størrelse og for tilbygg/påbygg over 100 m²,
uavhengig av om tiltaket omfatter sanitærinstallasjoner eller ikke. Tilknytningsgebyret beregnes per
m² og faktureres ved første igangsettingstillatelse.
Ved tilbygg/påbygg eller annen endring av en bygnings størrelse, kan beregningsgrunnlaget for
originalbygget endres. En eventuell endring skjer først når igangsettingstillatelse er gitt.
Skulle arbeidet ikke bli utført i løpet av ett år må det meldes fra til tjenestested Vann og avløp
dersom økt beregningsgrunnlag skal unngås.
Bærum kommunes forskrifter for vann- og avløpsgebyrer og prisliste for vann- og avløpsgebyrer
ligger på kommunens hjemmesider
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/priser-og-beregninger/
Renovasjon
Det må avsettes plass for ett søppelstativ pr. husstand, eventuelt større enhet hvis det er flere
leiligheter. Avstand til kjørbar vei skal ikke overstige 10 m.
Strømleveranse
For strømleveranse må Hafslund Nett AS kontaktes, se www.hafslund.no.
Fjernvarme
Oslofjord Varme AS har konsesjon for fjernvarme i Sandvika-området, Lysaker og Fornebu. Bygninger
innenfor disse områdene gis generelt pålegg om fjernvarmetilknytning.
Bredbånd- og TV-leveranse
Det finnes flere tilbydere av høyhastighets bredbånd og tv-produkter, f.eks. Viken Fiber, Canal Digital,
Telenor eller Get. Sjekk hvilke som tilbyr tjenester på din adresse, og ta kontakt med dem for
tilbud/kontrakt. Vær oppmerksom på at det er krav til autorisasjon for arbeider knyttet til kabel-tvnett.
Andre særanmeldelser
Anlegg og konstruksjoner som anlegges etter bestemmelser i brann- og eksplosjonsvernloven skal
anmeldes til brannvesenet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Peis/ildsted som del av nytt bygg skal være godkjent av Bærum kommune Byggesak før arbeidene
begynner. Ny peis eller nytt ildsted i eksisterende bygg er i utgangspunktet fritatt for søknad eller
melding. Pipe er ikke unntatt.
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Husbrannslange
Brannvesenet Asker og Bærum anbefaler alle husstander å ha husbrannslange.
Støyende arbeider
For anleggsarbeider gjelder støygrenser i kap. 4 i Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2016. Se også veileder til retningslinjen, M-128-2014. Støygrensene
skjerpes hvis det er snakk om anleggsperioder over 6 uker og hvis det er snakk om impulsiv støy
(sprengning, banking, boring, spunting, pigging, pæling eller håndtering av steinmasser). Ta kontakt
med Folkehelsekontoret for å søke om tillatelse dersom det antas at støygrensene overskrides.
Les mer på www.baerum.kommune.no/stoy.
Nyttige adresser:
Bærum kommune Vann og avløp
(Kommunegården, 2. et.)
Postboks 700, 1304 Sandvika
Tlf.: 67504050
E-post: vams@baerum.kommune.no
Vakttelefon for akutte hendelser på vann- og
avløpsnettet (24t): 67506060 / 95106060
Internett: www.baerum.kommune/va
Bærum Kommune Byggesak
(Kommunegården, 3. et.)
Postboks 700, 1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no
Tlf.: 67504463
Internett: www.baerum.kommune.no/byggesak
Asker og Bærum Brannvesen
Gml. Ringeriksvei 42, 1357 Bekkestua
Tlf.: 66764200
Internett: www.abbv.no

Bærum kommune Vei og trafikk
(Kommunegården, 2. et.)
Postboks 700, 1304 Sandvika
Tlf.: 67504050
E-post: veiogtrafikk@baerum.kommune.no
Internett: www.baerum.kommune.no/tjenester/veitrafikk-og-parkering/

Statens vegvesen, Region øst
Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer
Tlf.: 81522000
Internett: www.vegvesen.no
Besøksadresse: Statens vegvesen Distrikt Stor-Oslo,
Østensjøveien 34, Oslo
Bærum kommune Folkehelsekontoret
(Budstikkagården, 2.et.)
Rådmann Halmrastsvei 2
1304 Sandvika
Tlf. 67503200
Hafslund Nett AS
Oslofjord varme
0247 OSLO
Brynsveien 2, 1338 Sandvika
Tlf.: 02100/81570020
Tlf.: 67804960/92697091(vakt)
Internett: www.hafslundnett.no
E-post: firmapost@oslofjordvarme.no
Internett: www.oslofjordvarme.no
Gravemelding og påvisningstjeneste
Canal Digital Kabel TV AS
Bærum kommune VA, Hafslund Nett AS, Canal Digital Postboks 167 Sentrum, 3701 Skien
Kabel TV AS, Telenor og Oslofjord varme
Tlf.: 06090
Geomatikk AS, Postboks 103 Økern, 0509 Oslo
Internett: www.canaldigital.no
Tlf.: 09146
Internett: www.geomatikk.no www.gravemelding.no Viken Fiber AS
Postboks 3628, 3007 Drammen
Arbeid nær luftledning og melding om kabelskade
Tlf.: 21 45 45 00
(feilmelding): 81530400
Internett: www.vikenfiber.no
Telenor kabelnett
E-post:kabelnett@telenor.com
Internett: www.telenor.no/kabelnett
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