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Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Vilkår for igangsetting.

Søknaden omfatter bruksendring av kjeller fra krypkj eller og tilleggsdel til hoveddel, tilbygg på 14
m2 samt utgraving av kj ellergulv. Kj ellerarealet skal tillegges eksisterende boenhet.

I medhold av plan- og bygningslovens (heretter pbl.) § 20-1 første ledd godkjennes søknaden,
mottatt Plan- og bygningsetaten den 31.03.2014. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger,
situasjonsplan og ansvarsretter.

Det foreligger ikke protester til søknaden.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av
29.06.2010.

Søknaden
Omsøkte tiltak ligger i bydel Bjerke. Søknaden omfatter bruksendring av kjeller fra krypkjeller og
tilleggsdel til hoveddel, tilbygg på 14 m2 samt utgraving av kj ellergulv. BRA for bruksendring av
eksisterende kjellerareal er 65 m2. Kj ellerarealet skal tillegges eksisterende boenhet. %-BYA er oppgitt til
17,6 %. Kjellerarealet er ulovlig innredet og tilbygget er oppført.

Gjeldende plangrunnlag
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan for Oslos ytre sone, S-
4220, vedtatt 15.03.2006, revidert 12.06.2013.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357
Vahls gate , 0187 Oslo Kundesenteret: 23 49 10 00 Orgnr.: 971 040 823 MVA

Boks 364 Sentrum Telefaks: 23 49 10 01 0102 Oslo www.pbe.0s10.k0mmune.n0 E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: 
Kjellerarealet ble opprinnelig omsøkt som egen boenhet. Det er imidlertid innsendt revidert 
søknadsdokumentasjon hvor det opplyses at kjellerarealet ikke skal være egen boenhet, men at arealet skal 
tillegges eksisterende bolig. Det er intern forbindelse mellom etasjene.  
 
Det vises for øvrig  til ansvarlig søkers redegjørelser i saken.  
 
Plan- og bygningsetatens vurdering 
Plan- og bygningsetaten legger til grunn at forskriftskravene følges og søknad om bruksendring av kjeller 
fra tilleggsdel til hoveddel kan derfor godkjennes. Dette medfører også at tidligere godkjent garasje i 
kjeller fjernes og parkeringsplasser skal være på terreng. Plan- og bygningsetaten registrerer at det er plass 
til parkeringsplassene på terreng.  
 
Innsendt utomhusplan og avkjørselsplan behandles ikke da tiltaket ikke omfatter ny boenhet.  
 
Naturgitte omgivelser, kulturminner, blågrønnstruktur, klimatilpasninger (f.eks flom/ras) 
Naturmangfoldloven (nml) § 7 fastslår at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet. 
 
Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og 
prinsippene i nml §§ 8-12 anses dermed som ivaretatt i denne saken. 
 
Tiltakets plassering i forhold til terreng og bebyggelsesstruktur 
Det er gjort mindre terrengendringer i forbindelse med det oppførte tilbygget. Tilbygget er ellers plassert 
naturlig i tilknytning til eksisterende bygning.   
 
Tiltakets visuelle kvalitet i seg selv og i forhold til omgivelsene 
Endringene medfører kun en mindre utvidelse av kjeller med terrasse i 1. etasje. Tilbygg av forskjellige 
utforminger er utbredt i nærområdet og tiltaket anses å videreføre den varierte bygningsmessig karakteren. 
Tiltaket ivaretar lovens og reguleringsbestemmelsenes krav til visuell utforming, jf, pbl § 29-2 og 
reguleringsbestemmelse § 7.  
 
Plan- og bygningsetaten registrerer at nye tegninger viser endringer av sprosseinndelinger på vinduer samt 
endret fasadematerialer. Disse endringene anses å være unntatt søknadsplikt.  
 
Vann- og avløpsteknisk 
Plan- og bygningsetaten forutsetter at byggets dreneringssystem ivaretas, jf. TEK 10 § 13-14 og § 13-15. 
Det forutsettes at tiltaket prosjekteres i henhold til TEK 10 § 15-7. (2) d): "for å hindre tilbakestrømning, 
skal vannstand i lavest beliggende vannlås ha nødvendig høyde over innvendig topp på hovedledning i 
forgreningspunktet." I Oslo kommune er høyden 900mm. Viser for øvrig til Sanitærreglementet for Oslo 
vedtatt av Oslo Bystyre 15.3.2006, punkt 2.5. 
 
Konklusjon  
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at 
det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.  
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Godkjenning 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 
201404526 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Fasade sør 107.4 19.02.2014 1/33 

Fasade vest 107.5 19.02.2014 1/34 

Fasade øst 107.6 19.02.2014 1/35 

Fasade nord 107.7 19.02.2014 1/36 

Situasjonsplan D15 15.06.2014 5/7 

Plan kjeller 107.2 27.06.2014 5/11 

Snitt F-F 107.3F 20.02.2014 5/12 

Snitt G-G 107.3G 20.02.2014 5/13 
 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201404526 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

998796202 BOCKELIE 
BYGG AS 

SØK- Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1  
PRO- Overordnet ansvar for prosjektering, 
tiltaksklasse 1 

 
 
Igangsettingstillatelse 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse 
kan gis må følgende dokumentasjon innsendes:   
 

1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og 
godkjent. 

2. Oppdatert gjennomføringsplan 
3. Tiltaksplan for forurenset grunn må innsendes for godkjenning, se vedlegg. 

 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se våre 
nettsider www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no for mer informasjon. Mer om klageadgang finner 
du her. 
 
En tillatelse gjelder i 3 år  
Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen begynner å løpe fra 
vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i 
klagesaken. 
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Nord/Øst 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 20.08.2014 av: 
 
Anne Kristin Loftsgård - Saksbehandler 
Lisbeth Nordli - enhetsleder 
 
Kopi til: 
VIDAR HANSEN BILLING, STØLSVEGEN 8, 0590 OSLO, vibiha@gmail.com 
 
 
Vedlegg: Vann- og avløpsteknisk vedlegg. 


