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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 
 
G.nr.73 – B.nr. 1028 -  Engebråtveien 7b - 0493 OSLO 
 
1. B e s k r i v e l s e  a v  t i l t a k e n e 

Huset er et Varmbohus as Type Solfrid Variant godkjent i 1988 AV Oslo kommune Plan 

og bygningsetaten. 

Tiltakshaver vedlikeholder og foretar normal oppgradering og rehabilitering av kjelleretg.   

De ønsker en bruksendring av kjeller til rom for varig opphold. Tiltakshaver vil leie ut den 

restaurerte kjellerleilihheten som hybel. Det søkes ikke om egen boenhet.  

Kjellerleiligheten har et nettoareal på 52,8 m2 

Terrassen er byggeanmeldt 25.4.1990 og ligger 0,8 m over terreng. 

    Engebråtveien 7b er en enebolig i 2 plan + kjeller. Terrenget rundt bygget ligger jevnt i 

samme nivå. 0,8 m fra nedkant av utvendig panel. Tiltaket medfører  endringer i 

terrengnivå over kjellertrapp og lysgrav og det søkes derfor om å foreta en 

terrengendring. Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgrad 

Iflg. S – 4220 – Tillatt utnytting 24 %. Pg.a kjellertrappen og lysgraven vil det bli 

terrengendringer. Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene om terrengnivå. 

Av utvendige forandringer medfører tiltaket  en kulvert for egen inngang til kjelleren på 

vest fasaden. Denne skal ha godkjent rekkverk. I tillegg kommer 2 nye vinduer – 

1100x1000 mm2. Og en dør 1000x2000 mm2.  

På Øst fasaden medfører tiltaket en lysgrav og 3 nye vinduer 1100x1000 mm2. 

På sør fasaden blir det 2 nye vinduer – 1100x600 mm2 

De eksisterende tegningene er datert 10.1.1988. 

Det er lagt ved komplette nye tegninger av fasader , 4 stk. Ny kjellerplan og snitt.  

Det er lagt ved komplette eksisterende fasadetegninger 1:100 4 sk , Eks. snitt 1:100 og 

Eks. kjellerplan 1:100. For å belyse beskrivelsen av situasjonen er det i tillegg lagt ved 

fotos. 
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Kommentar av eksisterende TEGNINGER 1988 ; 

Fasade Nord: Vinduet i 1 etg midt på fasaden er fjernet i forbindelse med garasjen. 

Fasade Sør: Terrassen med rekkverk er byggeanmeldt 1990 er ikke tegnet inn. 

Fasade Vest: Terrassen er byggeanmeldt i 1990 er ikke tegnet inn. 

2. Dispensasjoner 

2.1. Maks tillatt grad av utnytting = 24 % 

       Begrunnelse er at tiltakshaver har behov for en utleiehybel.  

2.2. Terrengendring over kjellertrapp og lysgrav. 

       Terrengendring må være hjemlet i S 4220. Terrengendringen er sikret ved     

godkjent rekkverk mot at barn ved lek eller dyr skal falle ned. 

Det skaper ikke spesielle komplikasjoner ellers for naboer. 

3. Nabovarsling 

Nabovarsling  er foretatt i.h.t bestillt naboliste. Det er ikke kommet inn merknader. 

4. Rammer for tiltaket 

Takhøyde – 2400 mm  

Kotehøyder utvendig; 176 moh 

Gesimshøyder ; Uendret. 

Mønehøyder ; Uendret 

Dimensjon vinduer fasade Syd :2 stk  1100x600 mm2 

Dimensjon vinduer mot Øst;   – 3 stk. 1100 x 1000 mm2   

Dimensjon vinduer og dør mot Vest ;  - 2 stk. 1100 x 1000 mm2  , Dør 1000x2000 

5. Grad av utnytting - U – gradsberegning - BYA 

(Tomt) BYA    643,5 m2 

(Hus )                                             =    123 m2 

(Terrasse) =        =   +   8 m2 

(Garasje)     =   + 39 m2 

BYA =                                                       +  170 m2 

U-grad = 166 m2/643,5 m2  =             26,4  % 

6. Bruksareal 

NTA= 52,8  

BRA = 56,2 m2  

Lysgrav = 3 m3 – Utv. =4,6 m2 

Kjellergang/trapp = 6 m2 – Utv. = 8 m2 

7. Estetisk løsning 

Det planlegges fasadeendringer på 3 av fasadene. Endringene blir synlige på alle 4 

fasadetegningene. Kan ikke se at disse endringene har svekket det estetiske uttrykket 

vesentlig .  



Søknad om tiltak     Tiltakshaver : Kari Vaksdal 

 

 

 

Side 3 av 7 

 

Anser dette som et mindre tiltak som har mindre konsekvender for det estetiske 

uttrykket. Det er tegnet inn 2 biloppstillingsplasser i forbindelse med gjesteparkering. 

8. Redgjørelser/kart 

Nærområdets bebyggelsesstruktur er vesentlig enebolig. F1 -Reguleringskart 

Tek10 byggesaksforskriften § 14-1 beslutningen om uavhengig kontroll gjøres av 

kommunen og § 14-3 der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre uavhengig 

kontroll. 

Tiltaket forholder seg forøvrig til reguleringsbestemmelsene S 4220 samt 

kommunedelplan   KDP-6. Området er regulert til boligområde.  I.h.t. § 20 skal søknaden 

dokumenteres slik at tiltaket synliggjøres best mulig. 

Tiltaket karakteriseres som et mindre tiltak. Det er krav til brannsikkerhet, 

konstruksjonssikkerhet, lyd, fukt, lys og energi og vil gjelde i den grad det kan tilpasses 

boligen. Det er viktig at de løsningene som benyttes skaper et godt inneklima. 

Dersom boligen ikke er isolert utvendig og/eller det mangler drenerende masser, kan 

dette være belastende fuktteknisk. På sikt bør det derfor etterisoleres, tettes utvendig. 

Kjelleren er imidlertid tørr og fin i dag. Det kan tyde på godt med drenerende masser 

utvendig. Innvendig bør det foretaes en oppmåling. 

Det vil ikke medføre kompliserte endringer i konstruksjonen. Viduer og dører i 

forbindelse med kulverter og lysgrav må forsterkes, utvekslingsbjelke over dør.  

Fra før av er ytterveggene isolert innvendig med 10 cm isolasjon.  

Tekniske installasjoner, varmeinstallasjoner , lufting og ventilasjon, evnt. innvendig 

omlegging av rør, el. Installasjoner skal dokumenteres. Dreneringen fra kulvert og lysgrav 

følger eksisterende drenering for huset. 

Døren under trappen skal kun benyttes i nødtilfelle. Det er uhensiktsmessig og plassere 

døren påc naboveggen . Døren vil ikke være rømningsveg, men det må være en 

branndør som har minst samme brannmotstand som veggene i brannskillet. Veggene 

skal belegges med 2 lag 13 mm gips på begge sider. Det bør lages en 

brannsikkerhetsrapport for utleieleiligheten.  

8.1. Dispensasjon fra bestemmelsen i S 4220 om terrengendring 

Det søkes om disp. Fra reguleringsbestemmelsenebestemmelsene for endring av 

terrenghøyde. Terrenghøyden vil kun bli endret ved kjellernedgangen og lysgraven, se 

vedlagte tegninger. Kotehøyden ligger på Kote 176. Det medfører en viss miljørisikop å 

bruke en slik bygningskonstruksjon, dyr, barn som leker . Rekkverk medforeskreven 

høyde vil bli montert.  

8.2. Anbefalt Produksjonsunderlag  

A. Oppmåling. 

Tiltakshaver har selv foretatt en oppmåling og målene stemmer bra med E7.1 og E7.2 
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B. Våtrom ;                          

B1.  NBI 727.826 – Utbedring og ombygging av baderom i boliger. 

B2.  Fig. 723 Yttervegg over og under terreng. 

Fig. 532 Betonggulv m. fuktsperre. 

        B3. NBI 527.204 –Bad og andre våtrom. 

Fig.42a Høydeforskjell og minimumskrav 

        B4. NBI 541.805 Del 1 –Golv i Bad og andre våtrom. 

Fig. 25b – Underliggende membran 

         B5. NBI 541.805 Del 2 –Golv i Bad og andre våtrom. 

Fig.81a – Gjennomføringer. 

B6. BVN – Byggebransjens våtromsnorm – Figursamling. 

Det er ikke prosjektert rørgjennomføringer til 1 etg. Således berører de tikke brannskillet. 

C. Energi -fukt ;          

C1.  NBI 523.111 – Yttervegger mot terreng – Varmeisolering og tetting. 

       Beskriver drenering, varmeisolering 

C2.  Byggforsk – Lag rom i kjelleren – Fig.14 s.56 konstruksjonsfeil/fuktinntr. 

Innvendig isolering kombinert med mangelfull fuktsikring utvendig kann gi fuktskader.( 

Lokalene i kjeller er tørre og det tyder på at dreneringen utvendig er OK, 

Det vil vise seg ved utgraving av lysgravene) 

D. Radon ;   

D1.   NBI 523.111 – Ytterv. mot terreng – Varmeisol og tetting. 

Radonnivå bør estimeres for evnt tiltak. 

E. Brannsikkerhet;  

E1. NBI 321.030 – Brannteknisk oppdeling av bygninger. 

        Tabell 6.2.1 a – EI30(B30) – Dør samme. Evnt gjennomføringer –  

        E2. NBI 520.342-346 

E3. NS 3925:2013 – Rømningsplaner 

Sannsynligheten for sammenfallende tidspunkter for maks snø og brann regnes som 

liten. Dog bør det påpekes. Det kan påpekes i en evnt branninnstruks.  

F. Lyd;   

      F1.  NBI 522.511 Del 1 og 2 Lydisolerende etasjeskiller. 

        Krav og anbefalinger til grenseverdier. 

       Detaljløsninger for etasjeskillere. 
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G. Fukt, drenering,lys ,rømning  ;       

    G1. NBI 523.151 – Lysgraver foran kjellervinduer. 

Fig.13 – Midtdelt-sidehengslet vindu vil gi  optimale mål på lysgraven. Takutstikket på 

huset vil derfor redusere snemengden. 

H. Lys  ;                                           

H1. NBI 421.602 – Dagslys, egenskaper og utnyttelse 

        Lyset komme rinn på skrått ovenfra og det må taes hensyn til ved evnt overbygg. 

        H2. NBI 421.626 – Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor. 

       (F3 - Vedlagt tabell) Rekkverket som inntegnet på snitt A-A opptar 300 mm av 900mm       

høyderekkverk. Det gir en ko på 13 grader. 

I. Inneklima; 

I1. NBI 700.100 – Innemiljø i eks. Bygninger, problemer og løsn. 

Viktig og være klar over for å tilpasse til boligen nå når den skal rehabiliteres. 

J.  Andre krav I1. TEK10 § 12-10 –  

 J1. TEK10 §  12-10 - Bodareal innvendig min  3 m2  

 J2. TEK10 § 12-17 – Rekkverk rundt kjellertrapp h= 90 cm fra ok mur. 

K. Produktspesifikasjoner for benyttet bygningsmateriale.(Dokumenteres) 

L. SHA – plan skal være på byggeplass 

M. Tegninger, kart og foto 

M1. 17 tegninger og foto (Se Bilagsliste) 

M2. 2 situasjonsplaner 

M3. 1 reguleringskart 

9. Arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter 

Det er ingen store forandringer i de arkitektoniske og visuelle kvaliteter for hverken Plan 

eller bygg. 

10. Ytre miljø 

Tiltakshaver benytter Avfallsplan m. sluttrapport.(Ferdigattest) 

11. Vurdering av prosjektdeltakelse 

Vedr. Utførelsen regnes det som vedlikehold og normal oppgradering og rehabilitering 

av boligen. Utførende skal likevel kunne dokumentere arbeidet og utføre dette på en 

forsvarlig måte. 

12. Kontroll og Dokumentasjon av løsninger. 

12.1. SØK – Ansvarlig søker 

12.1.1. Sjekkliste 

12.1.2. Rutiner 
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12.2. PRO – Prosjekterende(Egenkontroll) 

12.2.1. Sjekklister. 

12.2.2. Foto 

12.2.3. Tegninger 

12.3. UTF – Utførende(Egenkontroll) 

12.3.1. Bruker egne sjekklister og bilder 

12.3.2. SHA – plan skal foreligge. 

12.3.3. Har produksjonsunderlag i orden, samt underlag for dokumentasjon 

utf. 

12.4. KONT – Uavhengig kontroll  

12.4.1.  Bruker egne rutiner for uavhengig kontroll (Våtrom)  

12.5. Avviksbehandling 

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

og bygningsloven. 

12.5.2. Kontrollerende for utførelsen gjelder fagområdene tømrerarbeid-

innsetting av dører og vinduer samt montering av 

trekonstruksjoner(Stenderverk-vindu) og avviksbehandling blir 

basert på disse rutinene. 

 

13. Ansvarsrett  

Søknad om ansvarsrett beskrives som om dette er en ett-trinn søknad.  

Søker                                                                           Bockelie-Bygg AS                        Tiltaksklasse 1 

Overordnet ansvar Prosjektering   Bockelie - Bygg as                      Tiltaksklasse 1 

Overordnet ansvar Utførelse   Bockelie - Bygg as                      Tiltaksklasse 1 

Kontroll Våtrom    Bygg og våtrom as                      Tiltaksklasse 1 

Plasstøpte betongkonstruksjoner                   Billi Riv og Bygg as                      Tiltaksklasse 1  

Tømrerarbeid og montering                              Billi Riv og Bygg as                      Tiltaksklasse 1 

 

14. Gjennomføringsplan – Sak10 § 5-3 

All prosjektering er ferdig. Alle tegningene i.h.t bilag sees på www.bockeliebygg.no  

(Alle ansvarsrettsøknader sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no ) 

 
Se vedlagt 5185. 
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