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Byggeplass: STØLSVEGEN 8 Eiendom: 86/178/0/0 
    
Tiltakshaver: Vidar Billing Hansen Adresse: Stølsvegen 8, 0543 OSLO 
Søker: Bockelie Bygg AS Adresse: Forneburingen 11, 1367 SNARØYA 
Tiltakstype: Enebolig Tiltaksart: Bruksendring, ny boenhet, tilbygg 
 

FORHÅNDSKONFERANSE - STØLSVEGEN 8 
Referatet er basert på det underlag av materiale som er  fremlagt i forhåndskonferansen 

Dato for forhåndskonferansen: 09..09.2013 

 

Møtedeltakere: Ansvarlig søker: Siv.Ing. Rolf Bockelie (Bockelie-Bygg AS) 

   Tiltakshaver: Vidar Billing Hansen  
Saksbehandler fra Plan- og bygningsetaten: Bjarne Alme og Linda Haugen 
Ogbebo 

     

Søkers beskrivelse av tiltaket: 
Tiltaket gjelder bruksendring av kjellerarealer samt utvidelse av kjellerareal og terrasse. Tiltaket 
planlegges utført i henhold til teknisk forskrift av 2010 (TEK 10). Tiltaket omfatter også en uavhengig 
kontroll av våtrom.  
 
Det er ikke laget as-built tegninger (tiltaket er allerede utført). Det er foretatt vurderinger av hvorvidt 
romhøyde i kjeller er tilfredsstillende. Det må ses i sammenheng med lydkrav (himling) og etterisolering i 
grunn og endring av drenering. 
 
Løsning for nytt nedsenket kjellergulv samt lydhimling er ikke ferdig prosjektert. Vedlagt 
tegninger og beskrivelser viser en alternativ løsning. Dersom det er etterisolert gulv i etg. Over, anbefales 
en lydmåling for å se om lydkravet er tilfredstilt. 
   
Følgende ønskes å ta opp på : 
1. Ulovlighetssaken og byggesaken - forslag til håndtering. 
2. Alternativ til foreslått romhøyde i kjelleren? 
3. Søknadsform. 
4. Utenomhusplan/avkjørselsplan. 
5. Eksisterende tegninger - hva mener dere om dem? 

Bockelie Bygg AS 
Forneburingen 11 
1367 SNARØYA 
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6. Byggesøknadstegningene – hva mener dere om dem? 
7. Vedrørende  dispensasjoner. 
8. Eventuelt 

a. Tillegg til vedlagte dokumenter 
b. Tidsfrister for innlev. Av søknad. 
c. Annet 

Gjeldende plangrunnlag for eiendommen: 

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig i gjennom reguleringsplan for småhusområder i Oslo 
ytre by, S-4220, vedtatt 15.03.2006, sist endret 13.06.2013. 
 
Kommunedelplaner vil ikke har direkte relevans i denne byggesaken.  

Plan- og bygningsetatens kommentarer:  

Gjeldende tiltak må sees i sammenheng med ulovlighetssak med saksnummer 201115913. Denne saken 
gjaldt ulovlig bruk av kjelleretasje til rom fro varig opphold. Denne ulovligheten ble konstatert opphørt  
den 08.08.2013. Videre er det konstatert at kjeller under terrasse er bygget større enn det er gitt tillatelse 
til. Det er gitt pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt for dette forholdet den 08.08.2013  
 
Plan- og bygningsetatens tilbakemelding på tema som søker ønsker belyst 
 
1. Ulovlighetssaken og byggesaken - forslag til håndtering: Plan og bygningsetaten anbefaler at både 
forhold som gjelder bruksendring av kjellerareal og utvidelse av kjeller under terrasse, samt tilhørende 
fasadeendringer omsøkes i samme sak, enten ved at ulovlig utførte endringer tilbakeføres, eller ved at dette 
omsøkes som utført.  
 
2. Alternativ til foreslått romhøyde i kjelleren? I henhold til anbefaling i TEK 10 bør romhøyden i 
oppholdsrom i boenhet være minimum 2,4 m i de deler av rommet som forutsettes møblert, og ikke lavere 
enn 2,2 m utenfor møbleringssone.  
Plan- og bygningsetaten påpeker at romhøyde må sees i sammenheng med lys, utsyn og planløsning og for 
nye boenheter kan den minimum være 2,2 meter. I stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom (rom for varig 
opphold) er minimumhøyden 2,2 meter. Gjeldende tiltak er vist med romhøyde 2,10 meter noe som Plan- 
og bygningsetaten vurderer som for lavt. Høyden bør minimum være 2,20 meter. Bad børe heller ikke 
være under 2,20 meter. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at krav til lys og utsyn tilfredsstilles for 
gjeldende soverom og anmoder her om omprosjektering. Ved etablering av nye boenheter forutsettes det at 
kravene til TEK 10 vedrørende krav til energi og støy er ivaretatt. Dette vil være styrende for hvorvidt og 
eventuelt hvor dypt det må pigges. 
 
3. Søknadsform: Tiltaket slik det er beskrevet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og 
krever ansvarlige foretak for arbeidet med søknaden (ansvarlig søker), prosjekterende (ansvarlig 
prosjekterende), utførende (ansvarlig utførende) og kontroll av utførelse. Kontrollkravet slår inn da tiltaket 
er ulovlig utført samt obligatorisk krav om kontroll for våtrom. For de deler som planlegges endret etter at 
tillatelse er gitt, stilles det ikke krav til kontroll av utførelse (bortsett fra våtrom der kravet gjelder uansett. 
Kontrollkravet slår inn da tiltaket er ulovlig utført (krav om kontroll av utførelse) samt obligatorisk krav 
om kontroll for våtrom. For kontroll av våtrom skal det kontrolleres at tilstrekkelig prosjektering er 
gjennomført og at det er foretatt kontroll av utførelse.  Det anbefales at tiltaket omsøkes som en søknad i to 
trinn.  
  
4. Utenomhusplan/avkjørselsplan: Det kan sendes inn en forenklet utenomhusplan. Denne må vise 
parkering for fire plasser på 18 m² hver som må regnes med i bebygd areal (til sammen 72 m²).  
 
5. Eksisterende tegninger - hva mener dere om dem? Det anmodes om at det legges ved en komplett 
redegjørelse som beskriver hva som er gjort av endringer sammenlignet med sist godkjente tegninger. Alle 
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ikke-omsøkte endringer må omsøkes eller tilbakeføres. Uansett er det viktig at sist godkjente tegninger 
legges ved søknad.  
 
6. Byggesøknadstegningene – hva mener dere om dem? Alle rom må benevnes på viste planløsninger. 
Kjellerplan er vist med tre rom uten benevnelse. Soverom må omprosjekteres for å tilfredsstille krav til lys 
og utsyn. Foreslått vindu på soverom er for lite. Det forutsettes for øvrig at tiltaket for øvrig er prosjektert i 
tråd med plan- og bygningsloven, sist endret 25.06.2010 med tilhørende forskrifter.  
 
7. Vedrørende  dispensasjoner: Etablering av ny boenhet utløser krav til opparbeidelse av vei jf. pbl § 18-
1. Det kan søkes om dispensasjon fra dette kravet.   
Dersom prosent bebygd areal overskrider begrensningene i planen på 24 % (reguleringsbestemmelsene § 
10 1.ledd), må det søkes om dispensasjon eller omprosjekteres.  
Søknader om dispensasjon må være grunngitt, jfr. § 19-1. Det betyr at søker plikter å begrunne hvorfor 
Plan- og bygningsetaten bør gi dispensasjon. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I 
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering i 
forhold til lov/forskrift og intensjonen i gjeldende plan. 
 
8. Eventuelt: 

b. Tidsfrister for innlev. Av søknad: Søknad bør innleveres snarest, men tidlig to uker etter at 
naboer er varslet. Minner om frist for å etterkomme pålegg i ulovlighetssak (saksnummer 
201115913) er satt til 01.11.2013. Søknad om rammetillatelse må innsendes før søknadsfristen er 
utløpt.  

Søknadsform for tiltaket med tilhørende dokumentasjonskrav: 

Det må innsendes søknad i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1. Søknaden må dokumenteres i 
samsvar med plan- og bygningslovens § 21-2 og Forskrift om byggesak (SAK 10), kapittel 5. Etaten 
anbefaler at søknaden innsendes via Byggsøk. 

Ansvarssystemet 

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder 
nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med 
bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov.  
Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle 
oppgaver er belagt med ansvar. Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av 
nødvendige opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest.  
 
Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser 
gitt i eller i medhold av denne lov. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen 
skal dokumenteres. Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for prosjektering av nødvendige sikringstiltak 
etter § 28-2.  
 
Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i 
samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av denne lov. Ansvarlig utførende er 
ansvarlig for gjennomføring av nødvendige sikringstiltak under utførelsen etter § 28-2.  

Saksbehandlingstid:  

I henhold til plan- og bygningslovens § 21-7 skal søknader etter pbl. § 20-1 og 20-2, som ikke medfører 
dispensasjon fra plan, avgjøres innen 12 uker. Dersom tiltaket medfører dispensasjon fra plan, er det ingen 
lovpålagte saksbehandlingstider.  
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I henhold til saksforskriften § 7-1 a), skal forhåndskonferanse skal avholdes av kommunen innen 2 
uker. Plan- og bygningsetaten har ikke kunnet besvare forhåndkonferanse før nå grunnet stor 
saksinngang. 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ.  
 
Rabatter 
Grunnbeløpet på 3160,- frafalles dersom søknaden er innsendt digitalt via Byggsøk. 
Det gis også 15 % rabatt av gebyret under § 3-1, § 3-2 og § 3-3, med unntak av grunnbeløpet, dersom 
søknaden er komplett ved mottak (dvs. fullstendig dokumentert søknad uten mangler). 
 
Det gis 50 % rabatt av gebyret under § 3-3 for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold 
til gjeldende Norsk Standard og/ eller inngår i utviklingsprosjektet ”FutureBuilt”. 
 
Det gis fritak fra gebyr under § 3-3-8 B og C for tiltak som medfører mer miljøriktig energiforsyning. 
 
Det gis rabatt på 50 % under § 3-3-8 for tiltak på bygg med bevaringsverdi for bevaring eller tilbakeføring 
av fasader som er i tråd med kulturminnefaglig anbefaling. 
 
 
Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun har karakter som gjensidig orientering og 
den gir ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, uttalelser fra 
offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, 
forlenget saksbehandlingstid og endring av saksbehandlingsprosessen. 
 
Referatet skal vedlegges eventuell søknad som senere innsendes. 
 
Referatet er sendt ut i etterkant av møtet etter avtale med møtedeltagerne. 
 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Nord/Øst 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 16.09.2013 av: 
 
Bjarne Alme - Saksbehandler 
Lisbeth Nordli - Enhetsleder 
 
 
 
Kopi til: 
Vidar Billing Hansen, Stølsvegen 8, 0543 OSLO 
 
 


