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Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1) innenfor angitte områder

Vedlegg nr.

A-

Opplysningsne gleider
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. BygnIngenr. Bolignr. Kommune

Elendom/ 234 16 Oslo kommune
byggeåted Adresse Postnr. Poststed

Rivem. Presenningtørka Oslo

Forhåndskonferanse

Pb1§ 21-1 Forhåndskonferanse er avholdt p Ja n Ne1

Dispensasjonsseknad og fravlk fra TEK
Det søkes dIspensaslon fra bestemmelsene I: (begrunnelse for dIspensaelon gls på eget ark)

Pb1 Kap. 19 Kommunale vedtekter/
Plan- og bygnIngsloven med forskrifter forskrifter til bl Arealplaner

Pbl § 31-2
D Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1§ 31-2)

keeldisponering
Sett kryss for gleldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Bjørvikaplanen gjelder foreløpig, reguleringsplan for Follobanentil behandling

Planstatus RegulerIngsformål I arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelseeptan - beskrIv

mv. Byggeområde for offentlig bygning

Vedlegg nr.

EIVegloven B —

Vedlegg nr.

Redegjørelse I eget vedlegg B —

Velg aktuell kolonne Iht. beregnIngsregel angItt I gjeldende plen*

%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad

Tomtearealet

Grad av
utnytting

Grad av utnyttIng iht, gJeldende plan

Byggeornrådelgrunnetendom**

Ev. areal som trakkes fra iht. beregn.regler

Ev. ereal som lagges til lht. beregn.regler

Beregnet tornteareal (b — c) eller (b + d)

Arealbenevnelser

Beregnet maks. byggeareal iht. plan
t. a. og e.)

r112
m2

m2 m2

m2 m2

mz

m2 m2 f112

m2 BYA m2 BYA m2BRA m2BRA m2 BTA
m2 m2

rI12
m2 m2

Areal eludsterende bebyggelse I112 m2 m2 ft12

Areal ny bebyggelse m2 + n12 + 1212 + flt2 +
m2

Parkeringsareal m2 + rn2 + 1112 + n12 + m2

J. Sum areal = m2 m2 = m2 = m2

 

rf12

Beregnet grad av utnyttlng (Jf. e. og m2 m2

Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

" Dersom areal 1 rad b Ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

'" Vis ev. underlag for beregningen av grad ev utnyttInglvedlegg

egg nr.
D—

egg nr.
—

Vedlegg nr.
D —

PlasserIng
av tlitaket

Kan høyspent kraftlinje være I konflIkt med tIltaket? Ja D Nel
Vedlegg nr
Q —HvIs ja, må avklaring med berørt rettIghetshaver were dokumentert

Ken vann og avløpselednInger være i konflIkt med tIltaket?Ja D Nel

Hvis Ja, må avklarIng med berørt rettighetshaver være dokumentert

Standard Norge. Byggblankett 5175 Jull 2010, utgave 1

egg nr
Q —

SIde 1 av 2



BygnIngeopplysnInger sorn føres I matrikkelen

Oppgi alltid: m2BRA Antall bruksenheter
Bollg * Annet I alt Bolig Annet I alt

rn2BYA Antall
etaajer

EksIsterende

Ny

Sum
(Etter at tIttaket
er gjennomført)

Regler for arealmållng, se førIngsinstruks for matrikkelen.

* Garasje regnes som areal når den er en del av bollgbygningen.

** Ved næringsgruppe A—Q, -EY skal areal allfid fylles ut.

NEeringsgruPPek°de Oppglkode for hvIlken næring brukeren av bygnIngen tilhører. BygnInger som brukes tll flere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størst del av arealet.Unntak: NærIngsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygnIngen benyttes som bollg.

Næringsgrupper gytdtge kader

A Jordbruk og skogbruk H Hotell- og restaurantvirksomhet N Helse- og soslaltjenester
B Fiske I Transport og kommunikasjon O Andre soslale og personlige tjenester
C Bergverksdrtft og utvinnIng J Flnansiell tjenesteyting og forsIkring Q Internasjonale organ og organisasjoner
D Industd K Elendomsdrift, forretningsmessIg X Boliger
E Kraft og vannforsyning tjenesteyling og uftelevIrksomhet Y Fritldselendommer (hytter),
F Bygge- og anleggsvirksomhet L Offentlig forvaltning garasjer for prIvate og
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy M Undervlsning annet som Ikke er næring.

og husholdningsapparat

Krav tll byggegrunn (pbl § 28-1)
Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Skal byggverket plasseres I tiomulsatt område?
Flom
(TEK10 § 7-2)NelJaHvls Ja, angisIkkerhetsklasse:

Skal byggverket plasseres I skredutsatt område?
Skred
(TEK10§ 7-3)NelJaHvis ja, anglFli s1kkerhetsklasse:




Fl (Ilten konsekvens og sannsynllghet lavere enn 1/20 år)

F2 (mIddels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 11100 år)

S2 (mIddels konsekvens og sannsyttlIghet lavere enn 1/1000 år)

S3 (stor konsekvens og sannsynlIghet lavere enn 1/5000 år)

Vedlegg nr.
r

—

egg nr.

n re natur-
og mIljøforhold
(pbt § 28-1)

Nel ElJa Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg
Vedlegg nr.

F —

TIlknytnIng tll veg og lednIngenett
Glr Wtaket nytendret
adkomst?

Tomta har adkornst to falgende veg som er oppaffieldet og itpen for alminnellg ferdael:

fl
fl RIksveglfylkesveg

Kommunal veg

fl Privat veg

TlIknytnIng I forhold I tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk Beskriv

El Annen privat vannforsynIng, Innlagt vann

El Annen prIvat vannforsynIng, Ikke innlagt vann

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
forellgger rettighet ved tInglyst erklæring?
n ng t tom

fl Offentllg avløpsanlegg PrIvat avlispsanlegg

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytnIng til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
forellgger rettighet ved tInglyst erklærIng?

Adkomat
vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Vann-
forsynIng
pbl § 27-1

Avløp
pbl § 27-2

fl Ja ffi Nel

Eravkjøringstillatelse gItt? Ja

Er avkjøringstillatelse gItt? Ja

Er vegrett sIkret ved tinglyst erldæring? Ja

pNel

fl Nel

EINel

Vedlegg nr.

Q—

pJa pNel

Skal det installeres vannklosett? []Ja EINel

Foreligger utslippstIllatelse? ElJa EiNel

Je pNel
nr.

0 —

Overvann Takvann/overvann føres t11:Avløpssystem FliTerreng

Ja

Søkes det om slIk innretning instellerr:

NelFil

LeftelnnretnInger
Er det i bygningen løfteannretninger
som omføttas ev TEK10?:

Nel ElJa

Hvis ja sett X

D Heis

13Trappehels eller løfteplattform

fl Rulletrapp eller rullende fortau

© standard Norge. Byggblankett 5175  juli 2010, utgave 1 SIde 2 av 2


