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Dato:
Vår ref (saksnr):
Deres

ref:

Oppgis

alltid

201510819-2
ved henvendelse

Saksbeh:

Om oppføring
av frittliggende
- Mortensrudgrenda
vel

Jorid Norheim

boder

13.08.2015

Arkivkode:

531.8

og garasjer

Plan- og bygningsetaten
viser til forespørselen
vi mottok 5.8.20l5, med spørsmål om oppføring
av frittliggende boder og garasjer for de 288 huseieme i Mortensrudgrenda
velforening (gnr/bnr

180/65-387).
Gjeldene regulering
og utnyttelsesgrad
Eiendommene
i Mortensrudgrenda
velforening er regulert til boligformål,
og omfattes av
reguleringsplan
S-2713. Reguleringsplanen
ble vedtatt 5.4.l984, og du finner den vedlagt.
Eiendommen
omfattes også av vedtak 385/84, vedtatt 29.11.1984. Vedtaket gjelder presiseringer,
som alle står skrevet på reguleringskartet.
Nedenfor ser du et utsnitt av reguleringskartet
over
Mortensrudgrenda.

Plan-

og bygningsetaten

Besøksadresse:
Vahls

Boks

364 Sentrum

0102

Oslo

gate , 0187

Sentralbord:
Oslo

www.pbe.0s10.k0mmune.n0

02 180

Kundesenteret:

23 49 10 00

Telefaks:

23 49 10 01

E-post:

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:
Orgnr.:

1315.01.01357
971 040 823 MVA
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