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Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-2 tas ikke søknad om rammetillatelse for påbygg
og fasadeendring, innsendt 19.9.15, til behandling.
Søknaden inneholder ikke de opplysninger som er nødvendig for av bygningsmyndighetene
skal kunne vurdere tiltakene og saken kan derfor ikke realitetsbehandles.
Dette vedtak er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages.
Saksopplysninger:
Det søkes om rammetillatelse til påbygg på tak og fasadeendring i form av innglassing av terrasser
og balkonger på seks boligblokker som utgjør Sjøbadet Park. På taket og på enkelte av terrassene
skjer innglassingen i form av glasspåbygg. Øvrig innglassing er av tradisjonell type med
skyvedørløsninger i glass innenfor eksisterende rekkverk. Det søkes om dispensajon for
bestemmelser om høyder for innglassing med overbygg på hjørneterrasser i tredje etasje og for
innglassing av takterrasser. Det er ikke søkt om dispensasjon fra maks %TU, da søker har vurdert
at ikke-klimatisert areal ikke skal inngå i T-BRA.
Vurdering:
Det presiseres at det ikke er gjort endelig vurdering av søknadens dokumentasjon eller av tiltakets
arkitektoniske uttrykk, da saken likevel må avvises som følge av at det ikke foreligger et klart
underlag for beregning av høyder og utnyttelse.

Vedrørende høyder:
Det søkes om dispensasjon for overskridelse av gjeldende plans bestemmelser om maks
kotehøyde. Søknaden gjelder konkrete og avgrensede påbygg og kan således defineres og
vurderes selvstendig av hovedbygget, men som følge av at det i hovedsaken for selve bygget har
oppstått uklarheter om faktiske byggehøyder, samt om størrelsen på eksisterende takoppbygg som
kan medføre at bygget allerede er i ytterligere strid med bestemmelsen om høyder, er det
vanskelig å vurdere konsekvensen av en mulig enda større overskridelse av planen. En
realitetsvurdering av den omsøkte dispensasjonen vil etter kommunens påstand være vanskelig å
utføre før det foreligger en kontrollert og omforent høydebeskrivelse.
Vedrørende utnyttelse:
I gjeldende plan er det oppgitt at utnyttelse skal angis som %TU, og er satt til maksimalt 115%TU.
Begrepet TU skal angi tomteutnyttelse og er forholdet mellom totalt bruksarealet (T-BRA) og
tomteareal.
I bestemmelser til bebyggelsesplanen er det vedtatt følgende:
«Tomteutnyttelsen %TU reduseres fra 120% til 115% i B5 og 115% i B6. Standardiserte
tilvalgsløsninger med innglassing av verandaer og servicebygg på tak inngår» Dette må forstås
som at man i den totale utnyttelsen av tomten ikke skal overskride 115% TU, inkludert innglassing
(og servicebygg). Dette innebærer videre at må utregnes m²BRA for deler av disse arealene, i
henhold til de beregningsregler som var gjeldende på vedtakstidspunktet for planene. Det påpekes
at hvorvidt arealet er klimatisert eller ikke har betydning for om det skal legges til totalt bruksareal
for den enkelte leilighet, men ikke for hvorvidt det skal legges til i tomtens T-BRA, som danner
grunnlaget for beregning av utnyttelse. Slik utregning foreligger ikke i søknadsdokumentasjonen,
men da bygget i sin tid ble godkjent med maksimal utnyttelse vil selv en mindre økning medføre
krav om dispensasjon fra utnyttelsesgrad. I og med at det pågår en sak vedørende størrelsen på
eksisterende takoppbygg, som ennå ikke er ferdig avklart, og beregningsgrunnlaget følgelig ikke er
klart, vil vi vanskelig kunne behandle en ny søknad om dispensasjon for en ytterligere utvidelse av
nevnte areal før den pågående saken om samme tema er avklart.
Eventuell ny søknad:
Man gjør oppmerksom på at søknaden som innsendt ikke er vurdert i forhold til alle
godkjenningskriterier i lov og forskrift, da den likevel må avvises av ovenfor nevnte grunner, og at
det i en eventuell ny søknad kan være andre vurderingstema som ikke er omtalt i denne saken,
som påvirker saksbehandlingens utfall.
Dersom en ny beregning av tomtens utnyttelse viser at enkelte av innglassingene kan utføres uten
at dette påvirker grad av utnytting, kan søknad om tillatelse til disse behandles parallelt med de
avklaringer som gjøres i hovedbyggesaken, da det i så fall kun vil være en søknad om
fasadeendring. En slik søknad vil måtte inneholde beregnet utnyttelse, samt plan og
fasadetegninger for alle berørte bygg.
Ved eventuell ny søknad bes det også om at tiltakshaver tar stilling til søknadstype; Et eventuelt
vedtak om rammetillatelse skal danne underlaget for senere individuelle og enkeltvise søknader
om utførelse av innglassingen. Dette forutsetter at det kommer inn søknader om IG jevnlig, da
arbeidene ikke kan stoppe opp i mer enn to år. Det vil ikke kunne gis ferdigattest før hele tiltaket er
utført og det må derfor i stedet gis brukstillatelse for hvert enkelt tiltak. Alternativt kan det
godkjennes en prinsippskisse, slik at den enkelte beboer selv kan søke om sin innglassing når
dette ønskes utført. Dette gir flere saker, men gir også anledning til å avslutte hver enkelt sak med
ferdigattest, i tillegg til at den enkelte beboer får byggesakgebyrer for sitt tiltak. Dette bør sameiet
selv ta stilling til.
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