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G.nr.228 – B.nr. 192 – Markveien 54 
-  Forsterkning av bygningskonstruksjon 
 - Ny Terasse/Balkong  
 
1. B e s k r i v e l s e  a v  t i l t a k 

Markveien 54 er en bygård i 5 etg. I bakgården er den nabo til flere bygårder.Se naboliste 

og reguleringskart F2. Reguleringsbestemmelsene som gjelder er S 2366(1978). 

Gjeldende kommunedelplan er KDP-BB,KDP-13, KDP-4, KDP-5. 

Bygården som sogner til Gbnr. 228/192 har fått tillatelse til å sette opp balkonger av 

typen , se vedlegg E1.  Som dere kan se er disse montert. Tiltakshaver mener det er 

naturlig å sette opp den siste balkongen oppå tilbygget under og det er det hele 

søknaden dreier seg om.   

Balkongen må sies å være en terrasse, da den ikke er selvbærende.  

 

 

2. Nabovarsling 

Naboen som har en tilsvarende terrasse skriver under på nabosamtykket. Nabolisten viser 

7 eiendommer. Representant for hver eiendom blir informert om vilkårene for 

nabovarsling. 3 av de 7 eiendommene er ikke relevante for nabovarsling. Sameiene i 

Korsvegen 24, Korsvegen 28B, Markvegen 54 og Markveien 52 får sendt dokumentene  

5154 og 5155 rekomandert. Det henvises videre til hjemmesiden www.bockeliebygg.no  

For alle dokumentene i nabovarslingen. 

Representantene skal informeres om at det ikke blir sendt inn noen søknad før det er gått 

14 dager. Det forutsetter at det ikke blir sendt noen kommentarer til søker. (Vi har levert 

18 dokumenter til nabovarsling.) 
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3. Rammer for terrassen 

Terrassen har mål 2,2x7,2 m2 – Høyde 1 mSe Snitt A-A 

4. Konstruksjonssikkerhet 

Det kann bli vanskelig å etablere en balkong som de andre har. 

Dette gjelder feste til veggen. Selv om veggene er av 40 cm tykk tegl. 

 

Bjelkene som ligger transversalt har heller ikke godkjent opplegg og 

dokumentert bæreevne. 

 

Allt som kommer oppå tilbygget må derfor betraktes som terrasse. Tilbygget  

Er søkt oppsatt i 1985. Bockelie – Bygg AS har kontrollert bærevnen til denne 

konstruksjonen. Det viste seg at den i dag ikke er godkjent. Se Snitt A-A. 

Opplegget av utvekslingsbjelken som ligger under åpningen til terrrassen er ikke 

godt nok ved en ekstrembelastning. Det lar seg gjennomføre å reparere dette. 

Det er et nødvendig tiltak. 

 

5. Dispensasjon 

Vi søker om dispensasjon fra bestemmelsene om avstand til nabo.(C3 - 

Nabosamtykke) 

 

6. Gjennomføringsplan – Sak10 § 5-3 

All prosjektering og utførelse for ett trinns søknad er nå gjennomført.  

Se snitt A-A. 

Tiltakshaver ønsker å få søknaden behandlet, helst innen 3 mnd. 

7. Redgjørelser/kart 

1. Dispensasjoner – dette brev- avstand til nabogrense – undertegnet 

nabosamtykke. 

2. Oversiktsplaner 

1. D1-Situasjonsplan 

2. F2 - Reguleringskart 

3. Tegninger 

1. E1-E8 

4. Arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter 

1. Det er ingen store forandringer i de arkitektoniske og visuelle kvaliteter for 

miljøet i bakgården.  

2. Se Bilag F1 – Estetisk redgjørelse. 
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5. Nødvendige sikringstiltak 

Det bør utføres nødv. sikringstiltak   ved montering. 

6. Ytre miljø 

Avfallsplan m. sluttrapport. 

Utførende  dokumenterer avfallshåndtering. 

7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

1. Snølast går under konstruksjonssikkerhet 

8. Vurdering av prosjektdeltakelse 

Bockelie – Bygg AS står ansvarlig for hele prosjektet. 

Vedr. Utførelsen vil det kun være behov tømrerfaglig kompetansec samt en 

leverandør av rekkverk, Balkongteam AS.  

9. Konstruksjonssikkerhet vurderes i.f.t gjeldende norsk standard. 

Arbeidstegninger- Dokumentasjon for utførelse 

Det er laget en arbeidstegning Snitt A-A. 

Det skal dokumenteres at arbeidstegninger er fulgt. Dersom det oppstår 

spørsmål med arbeidstegningen skal de rettes til PRO j.fr. plan og bygningsloven. 

10. Uavhengig kontroll 
Konstruksjonssikkerhet 

PRO-Prosjektering av tilbygg skal kontrolleres av annen person. 

UTF-Utførelse av tilbygg skal kontrolleres av annen person. 

11. Universell utforming. 

Boligen er ikke fra før spesielt tilrettelagt for universell utforming, heller ikke 

tilgjengeligheten.  

Det er ingen krav til at løsninger for universell utforming skal dokumenteres i 

dette prosjektet. 

12. Søknad om ansvarsrett – Forslag til tiltaksklasser. 

Forslag til ansvarsområder og tiltaksklasse. 

Prosjektet som helhet - Tiltaksklasse 2.(Konstruksjonssikkerhet-Bygård 5 etg.) 

Fagområder til ett trinn søknad; 

SØK - Ansvarlig søker - Tiltaksklasse 2. 

PRO - Overordnet ansvar for prosjektering - Tiltaksklasse 2. 

UTF - Overordnet ansvar for utførelse. – Tiltaksklasse 1 

13. Kontroll og Dokumentasjon av løsninger. 

1. SØK – Ansvarlig søker 

a. Sjekkliste 

2. PRO – Prosjekterende(Egenkontroll) 

a. Sjekklister. 
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b. Beregninger 

c. Tegninger 

 

 

3. UTF – Utførende 

a. Sjekklister. 

b. Bilder. 

 

4. Eventuell avviksbehandling. 

a. Avvik behandles etter normer fra Holte AS – Kvalitetsstyring.I.h.t.Plan og 

bygningsloven. 

5. Kontrollplan 

a. Partene vil bli informert om normene for avviksbehandling og kontroll . 
b. Uavhengig kontroll meddeles om nødvendig. 

De kritiske områdene er å sikre at utvekslingsbjelken har godt nok opplegg. 

Min 200 mm. Det skal være doble påsveiste stivere ved oppleggene. 
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