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Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

Byggblankett 5175

Vedlegg nr.

A-

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

Opplysningane gjelder
Gnr.Bnr.Feslenr.Seksjonsnr.BygnIngsnr.Bollorr.

Elendom/23416
byggasted AdrossePostnr.Postated

Rivemelding GarasjenOslo

Forhåndakonferanee

Pb1§ 21-1Forhåndskonferanse er avholdtJaNeI

Kommune

Oslo kommune

D[speneasjonssøknad og fravik fra TEK
Det sekes dtspensasjon fre bestemmelsene (begrunnelse for dIspeneasjon gls på eget ark)

Pb1Kap. 19 1--1Kommunale vedtekter/ 1-1 DPlan- og bygningsloven med forskrifter J forskrifter til pb1 1.1 Arealplaner Vegloven

Pb1§ 31-2 fl Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1§ 31-2) Redegjørelse1eget vedlegg

AreakilsponerIng
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan
avn p

Bjørvikaplanen gjelder foreløpig, reguleringsplan for Follobanen til behandling
Planstatus Regulertngsformål I arealdel av kommuneplanfregulerIngsplen/bebyggelsesplan - beskrIv

mv. Byggeområde for offentlig bygning

Vedlegg nr.

B—

Vedlegg nr.

B -

+ rn2

f112 M2 = M2Beregnet tomteareal (b — c) eller (b + d) .=


Arealbenevnelser rn2 BYA 	 m2 BYA 	 m2BRA m2BRA m2 BTA
Beregnet maks. byggeareal lht. plan

In2 m2 m2
r112 r112(jf. a. og e.)

Areal eksIsterende bebyggelse nf rn2 m2 m2 m2

Areal ny bebyggelse + rn2 +2 M + m2 + m2 + m2

I. ParkerIngsareal + n12 + M2 + m2 + m2 + m2

j. SUM areel = ITI2 =2 m = m2 ,..., M2 = m2

Beregnet grad av utnyttIng (jf. e. og j.)*** % m2 % m2

Tomtearealet

Grad av utnyttlng Iht, gjeldende plan

ByggeområdeIgnmndendom**

Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler

Ev. areel som legges til Iht. beregn.regler

elg a uell ofonne ht. beregnIngsregel angitt el en plan'
%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad

m2

	

2M 1112
2 


m2 rn2

Grad av
utnytting

Plaasering
av tiltaket

nr.
D —
Ve egg nr.
D —

egg nr.
D —

nr
Q —

egg nr
Q -

• Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

"Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

Vis ev, underlag for beregnIngen av grad av utnyttIng I vedlegg

Kan høyspent kraftlinje være I konflikt med tIltaket? Ja D Nel

Hvisja, må avklaring med berørt rettIghetshaver være dokumentert

Kan vann og avløpss1edninger være i konflikt med tIltaket?p Ja D Nel

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
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BygnIngsopplysninger aom førea I matrIkketen

Oppgi alltid:m2 BYAm2BRAAntall bruksenheter

	

Bollg • Annet "I altBoligAnnetI alt
Antall
etasjer

Eksisterende

Ny

Sum
(Etter at tiltaket
er gjennomført)

Regler for arealmållng, se fødngslnstruks for matrIkkelen.

* Garasje regnes som areal når den er en del av bollgbygningen.
" Ved næringsgruppe A—Q, +Y skal areal alttid fylles ut.

NalltrbfisgruPPek°d° Oppgi kode for hvilken naming brukeren av bygnIngen tHherer. BygnInger som brukes tå fiere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størst del av arealet.Unntak: Naelingsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygnIngen benyttes som bolig.

NærIngsgnipper —gyldige koder
A Jordbruk og skogbruk H Hotell- og restaurantvirksomhet N Helse- og soslattjenester
B FIske I Transport og kommunikasjon 0 Andre sosiale og personlIge tjenester
C Bergverksdrfft og utvInning J Finansiell tjenesteyting og forsIkrtng Q Internasjonale organ og organtsasjoner
D Industri K Elendomsdrift, forretnIngsmessig X Boliger
E Kraft og vannforsyning tjenesteytIng og utleievirksomhet Y Fritidseiendommer (hytter),
F Bygge- og anleggsvirksomhet L Offentlig forvaltning garasjer for private og
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy M Undervisning annet som Ikke er næring.

og husholdningsapparat

Krav tll byggegrunn (pb1§ 28-1)

Skal byggverket plasseres I område med fare for:
Skal byggverkat plasaeres I Ilomulsatt område?

Hvls ja. angl
slkkerhetsklasse:

Flom

(TEK10 § 7-2) Nei D Ja

H Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn

1/20 år)
F2 (mIddels konaekvens og sannsynlIghet lavere enn 1/200 år)
F3 (stor konsekvens og sannsynlIghet lavere enn 1/1000 år)

Vedlegg nr.

F —

Skred

(TEK10 § 7-3)

re natur-
og mIljeforhold
(pbt § 28-1)

S1 (lffen konsekvens og sannsynlIghet lavere enn 11100 år) vedegg nr.
S2 (middels konsekvens og sannsynlIghet lavere enn 111000 år) F —
S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

   • ..

Vedlegg nr.

Nei Ja Dersom Ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg F —

Skal byggverket pleueres I skredutaatt ormåde?

Nei Ja Hvis ja, angi
sikkerhetsIdasse:

Tornta har adkomst ti følgende veg som er opparbeldet og åpen for almInnelIg ferdsel:

RIksvegffylkesveg Er avkjøringsfillatelse gitt7 Ja

D Kornmunal veg Er avkjørIngstIllatelse gitt7 Ja

D Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst eridaming? D Ja

TIlknytnIngtll veg og krdningenett

Adkomst Gir tIltaket ny/endret

vegloven
adIwmst?

§§ 40-43 Ja Nel
pb1§ 27-4

fl Nei

D Nei

13Nel

TIlknylnIng I fortwid til tamte

DOffentlig vannverk Privat vannverk Bestaiv

Annen prtvat vannforsyning, innlagt vann

DAnnen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknylning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved linglyst erklæring?
ytn ng h tomta

DOffentlig avløpsanlegg D Prival avløpsanlegg Skal det Installeres vannklosett?

Foreligger utslippstIllatelse?

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
forellgger rettighet ved finglyst erklæring?

Vann-
forsynIng
pbl § 27-1

Avløp
pb1§ 27-2

Vedlegg nr.

Q —

EINel

DJa DNel

DJa  ONel

D Ja DNel

Overvann Takvann/overvann føres til: Avløpssystem Terreng

nr.

o -

LufteinuretnInger
Er det I bygnIngen leltelnmetningør
som omfattas av TEK107.

D Ja

Sekes det om elIk Innretning Instakert?: Hvis ja, sett X

D Heis

fl Trappeheis eller løfteplattform

fl Rulletrapp eller rullende fortau

Nei Ja 121Nel
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