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SØKNAD OM TILTAK  
Borggrenda 12 – 1911 FLATEBY - G.nr.1 – B.nr. 16 
 

- Ett trinn søknad for Driftebygning i landbruket/Garasje 70 m2 
 

1. B e s k r i v e l s e  a v  t i l t a k 

Det søkes om å bebygge tomt med en garasje/driftsbygning på 70 m2. Tiltaket er vist på D1: 

Situasjonsplan og E1-E7 tegninger.  

 

Området er regulert til LNF område i kommuneplan. Der er det en veiledende begrensning på 

20 m til bekken . Beregning av U-grad etter BYA metoden. Tomten er stor, se 2. 

Rammebetingelser og U-grad blir derfor liten. Har valgt å ikke sende inn beregning for U-grad. 

 

Bygningen er planlagt utført i 150 mm bindingsverk , uisolert. Stålkonstrulksjon i gavlvegg og 

møne . Huset fundamenteres på en plasstøpt 10 cm armert betongskive, grunnisolasjon. 

Overflatevann taes ned til grunnen ved takrenner. Naturlig fall fra terrengnivå.  

 

 

1.1. Plan 

Driftsbygning/Garasje 

Dette regnes som første del i opparbeidelsen av bygninger på landbrukstomten 

 

 Våningshus 

Senere ønsker byggherren å søke om riving samt oppbygging av nytt våningshus på tomten 
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2. Redgjørelser 

 

2.1. R a m m e b e t i n g e l s e r. 

2.1.1.  Driftsbygning- Garasje : 74 m2m2 

2.1.2.  Tomt 1/16:  

2.1.3.  U-grad – BYA for garasjen separat :  Ca 5 -6,5 %  av tomtearealet 

2.1.4.  Gesimshøyde – 2,8 m 

2.1.5.  Mønehøyde – 4,9m 

2.1.6.  Takvinkel 30 gr. – Saltak 

Tabell 2.1 – Rammebetingelser  

 

2.2. Oversiktsplaner  

2.2.1. Forslag til arealplan vedlagt – D1 

Garasjen/driftsbygningen er utenfor 20 m grensen for bebyggelse nær vassdrag. 

 

2.3. Grunnforhold 

Det er ikke undersøkt noe om grunnforholdene. Det antas silt/leire og fundamenteringen 

må derfor være som beskrevet. 

 

2.4.       Infrastruktur 

2.4.1.        Vann – Det vil ikke bli innlagt vann 

2.4.2.       Overvann – Drenering i grunnen – Fall i terrenget 

2.4.3.       Strøm 

2.4.4.       Traktorveg-Sti til tomt  

2.4.5.       Det er ikke avsatt areal for parkering utover det som vises på arealplan 

2.4.6.       Bebyggelse – Reisverk 

2.4.7.       Avfall – kommunal avfallsdunk. 
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2.5. Risiko og sårbarhetsvurderinger 

 

2.5.1. Sikkerhet mot naturpåkjenninger  

2.5.1.1.  Skader som følge av flom ansees mindre sannsynlig.  

 

2.5.2. ROS-analyse(Natur og miljø) 

2.5.2.1. Enebakk kommune har ikke pålagt noen ROS analyse 

2.5.3. Bygningsavfall – redgjøres for ved søknad om ferdigattest 

 

 

2.5.4.    Hensynssoner 

2.5.4.1. Miljø og Naturmangfold – 

Det er undersøkt slikt på kilder som; www.naturbase.no Miljødirektoratet – 

naturmangfold, Tiltaket er vurdert å få begrenset innvirkning på naturmangfoldet. Og 

det er til nå ikke registrert sjeldne arter.  

- Rikspolitiske retningslinjer 

Klasse 2 Retningslinjer for vassdragsbeltet i rikspolitiske virkemidler j.fr. 

kommuneplanens araldel. 

Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor 

nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med 

spredt bebyggelse. Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep 

som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder 

som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som 

enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve 

vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og 

mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.  

- Enebakk kommune krever 20 m grense til bekken. Kravet er innfridd 

- Dyre-og fugleliv; Anser at tiltaket ikke får store konsekvenser for dyre-og fuglelivet i 

området. Området er så vidt stort og tiltaket så begrenset at det ansees å få små 

innvirkninger på artsmangfoldet og virker heller ikke forstyrrende på utviklingen. 

- Plantelivet og bonitetDet er blandingsjord og blandingsskog med bl.a. gran,bjerk og 

osp. Det er ikke registrert sjeldne biotoper. Området er så vidt stort og tiltaket så 



Søknad om tiltak                                                        Enebakk Kommune 

   Plan og bygningsetaten 

 

 

 

Side 4 av 6 

 

begrenset at det ansees å få små innvirkninger på artsmangfoldet og virker heller ikke 

forstyrrende på utviklingen. 

- Forurensning       Utlipp ikke tillatt. Det må evnt søkes om utslippstillatelse 

 

2.5.5. Konsekvensene for lokalsamfunnet og hjemmelshaverne 

Det får begrensede konsekvenser for lokalsamfunnet fra et natur og miljømessig 

synspunkt. De trenger ikke å frykte forurensing.  

Konklusjon 

Vi mener at de miljømessige konsekvensene av tiltaket i sin helhet er begrenset og at de  

ivaretar eller samsvarer med kommuneplanen og Rikspolitiske retningslinjer når det 

gjelder natur og miljø . Vi mener tiltaket får begrensede konsekvenser for lokalsamfunnet. 

 

3. Nabovarsling 

Følgende nabo er varslet 

1. G.nr.1-B.nr.2 _Arne Borgen – Borgengrenda 10                               1911 FLATEBY 

Gjennomføring av nabovarslingen 

I.h.t nabovarslingsdokumentene vil søknaden sees på http://www.bockeliebygg.no  

5156 Kvittering for nabovarsel ettersendes så snart den er klar. 

 

4. Søknad om ansvarsrett – Forslag til tiltaksklasser. 

4.1. Forslag til tiltaksklasser 

− SØK - Ansvarlig søker -      Tiltaksklasse 1. 

− PRO – Overordnet ansvar for prosjektering –   Tiltaksklasse 1. 

− UTF - Overordnet ansvar for utførelse -    Tiltaksklasse 1. 

4.2. Fagområder som søknaden berører 

− Ansvarlig Søker –       Tiltaksklasse 1 

− Prosjektering av Arkitektur -     Tiltaksklasse 1 

− Prosjektering av Utearrealer og landskapsutforming -  Tiltaksklasse 1 

− Oppmålingsteknisk prosjektering - Tiltaksklasse 1 

− Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet -    Tiltaksklasse 1 

− Utførelse       Tiltaksklasse 1 

 

4.3. Gjennomføringsplan – Sak10 § 5-3 

All prosjektering og utførelse for søknad om Igangsettelsestillatelse er nå gjennomført.  
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B  I  L  A  G    
 
A. Søknad om tiltak       A 
- Nr. 5174 Søknad om tillatelse til tiltak     A1.1-2 
- Nr. 5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer.         A2.1-2 

B. Dispenasjon                       B 
- Følgebrev        B2.1-6 

C. Nabovarling       C  
- Nr. 5156 Gjenpart nabovarsel      C1.1-3 
- Rek - Nabovarsel                     C2 

D. Oversiktsplaner ,  bygning/eiendom     D 
- Forslag til arealplan       D1 

E. Tegninger - Foto       E 
- Plan                       E1 
- Plan Hems                      E2 
- Snitt         E3                                                        
- Fasade        E4 
- Fasade        E5 
- Fasade        E6 
- Fasade        E9 
- Plan Bod        E10 
- Fasade Bod        E11 
- Fasade Bod        E12 

F. Redgjørelser/Kart       F 
- Hensynssoner – Dette brev      B1 
- Nannestad kommune 1997      F1 
- Vegklausul        F2 
- Nabovarsling 2006       F3 

G. Ansvarsrett – Gjennomføringsplan    G 
- Nr. 5181-1 Søknad om ansvarsrett  SØK    -  Bockelie – Bygg as.  G1 
- Nr. 5181-1 Søknad om ansvarsrett  PRO     -  Bockelie – Bygg as.  G1 
- Nr. 5181-1 Søknad om ansvarsrett  UTF     -  Bockelie – Bygg as.  G1 
- Nr.5185 Gjennomføringsplan                     G2 

 

K. – Andre vedlegg        K 
−     Nr.5178 Sluttrapport med avfall for nybygg    K1 

 
 
 

Bockelie – Bygg AS 

Siv.Ing. Rolf Bockelie 
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