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Søknad om tillatelse til tiltak   
v. Saksbehandler Anne Kristine Lofsgård        - Sak 201213515  
 
 
G.nr.86 – B.nr. 178 – STØLSVEIEN 8 – 0543 OSLO 
Sak.201115913 – Ulovelig utbygging,bruksendring og bruk av kjeller. 
Sak 201213515 – Omsøking av tiltak. 
 
På grunn av vanskelighetene med trinnløs inngangsparti ønsker ikke tiltakshaver  
Egen boenhet. Kun en utleieleilighet.  

 
1. Deres brev datert 28.5.2014 – Behov for tilleggsdokumentasjon 

• Omsøkt tilbygg på 14 m2 er markert og målsatt på situasjonsplanen. 

• Avkjørselsplanen er revidert i.f.t. etatens veileder (for 2 boenheter). 

• Det er i følgebrevet datert 28.3.14 beskrevet hvilken løsning som er valgt. 

Vi har valgt å foreta en geoteknisk undersøkelse omkring denne løsningen. 

(Det foreligger rapport). Rapporten konkluderer med at det må sikres at vann 

ledes bort og at det ikke ved maks regn vil være fare for overvann i kjeller. 

Til dette skal det lages drensplan. 

• Uteområdet for boenheten er markert, men siden tiltakshaver ikke skal ha egen 

boenhet er det vel ikke påkrevet. 

• TK10 Kap12 – Vi har valgt å sette inn en forbindelse/dør, mellom hybelleilighet 

og hovedbolig. Har markert høyder for gammelt og nytt gulv. Snitt F-F og        

Snitt G-G. 

• Det er nå vist innredning av trapp og bod på ny plan for kjeller. Arealene her skal 

brukes som før. 

• Har sjekket Org.nr. for Bockelie – Bygg AS med Brønnøysundreg. Og 5181. 

• Ansvarsoppgaven; Etter å ha konferert med mine partnere endrer vi 

ansvarssøknaden og gjennomføringsplan. Til tross for et relativt komplisert 
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tilfelle velger vi tiltaksklasse 1 for søker og prosjekterende. Det er da 2 

ansvarsområder. Ansvarlig søker og Overordnet ansvar for prosjektering.  

• Fagområder som har vært vurdert og resultatet vises på tegningsunderlaget og 

kommenteres i følgebrevet. 

o Konstruksjonssikkerhet 

o Lyd 

o Fukt/våtrom (Uavhengig kontroll påkrevet) 

o Brannsikkerhet 

o Drensplan.(Det bør lages og gjennomføres) 

o Energi-varmetap. 

• Gjennomføringsplanen er oppdatert. 

 

 

Med hilsen Rolf Bockelie 

Siv.Ing. 


