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Konnerudgata 102, Referat fra forhåndskonferanse

Møte ble avholdt fredag 15.02.19 kl. 12.00 –Rådhuset

Tilstede
Byplan avd. Byggesak v/ Anna Mech og Caroline Ralle
Ansvarlig søker: Bockelie Bygg AS v/ Rolf Bockelie
Tiltakshaver: Karl Arne Tågerud

Før forhåndskonferansen ble avholdt ble det avtalt at referatet skrives i etterkant av
forhåndskonferansen og skal foreligge før utgangen av uke 12.

Tidligere saksgang, beskrivelse av tiltaket og anmodning om forhåndskonferanse
Boligen er en tomannsbolig oppført i 1913 i henhold til opplysninger i matrikkelen. Kommunen har ikke
tegninger av kjeller som viser godkjent situasjon. Tiltaket gjelder allerede utført, men senere tilbakeført,
bruksendring av rom i kjeller samt fasadeendring. Bruksendring i kjeller fremstod ved utførelse som en
separat boenhet med egen inngang.

Ulovlighetsoppfølgingen av bruksendringen har saknummer 17/8644. Det har vært avholdt en
forhåndskonferanse, sak 17/10655, med etterfølgende søknad om bruksendring i sak 18/5442.
Søknaden ble avvist på grunn av mangelfull dokumentasjon.

I anmodningen om forhåndskonferanse skriver ansvarlig søker at:

«Det foreligger 3 alternative forslag for bruksendring av arealet i tidligere kjeller til
hybel/leilighet med rom for varig opphold. Vi trenger hjelp til å sannsynliggjøre ett av de nevnte
alternativene. Og derav hjelp til å definere hva vi må produsere av tegninger og annet
produksjonsunderlag.»

Under forhåndskonferansen ble det klart at alternativ 1 og alternativ 2 i anmodningen i all hovedsak
omhandler samme problemstilling. I referatet videre legges det derfor til grunn 2 ulike alternativer;
underetasje som del av boenheten i 2. etasje og underetasje som egen selvstendig boenhet.

Kommunens kommentar til punktene som ønskes drøftet i forhåndskonferansen
Innledningsvis i forhåndskonferansen redegjorde kommunen for at kommunen ikke kan saksbehandle i
forhåndskonferansen eller gi noen form for forhåndsgodkjenning av tiltak i forhåndskonferansen.
Kommunen kan heller velge hvilke(t) eller hva slags tiltak tiltakshaver skal søke om. Vi kan derfor ikke
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konkludere på hvilke av de alternative forslagene dere bør søke om. Dette er opp til ansvarlig søker og 
tiltakshaver å avgjøre. 
 
Det kommunen derimot kan gjøre, er å veilede om hvilke regler, forskrifter, plangrunnlag mv. som gjør 
seg gjeldende for de to ulike alternativene som dere skisserer.  
 
I dette referatet vil vi derfor først ta utgangspunkt i de alternative forslagene som søker har skissert, og 
redegjøre for hvorvidt hver av disse alternative er i tråd eller i strid med plan- og bygningsloven, 
forskrifter eller gjeldende plangrunnlag for eiendommen. Dette vil redegjøres for dette i del 1.  
 
Dernest, i del 2 av referatet, vil vi gjøre rede for mer generelle krav og forutsetninger som – avhengig av 
hvilke alternativ dere velger å søke om – kan ha betydning for utfall og dokumentasjonskrav.   
 
DEL 1 – REGLER OG RETNINGSLINJER SOM SLÅR INN FOR DE 3 SKISSERTE ALTERNATIVENE 
 
Alternativ nummer 1 – underetasjen er en del av boenhet i 2. etasje 
Av plantegningene som følger anmodningen om forhåndskonferanse er det vist intern trappeforbindelse 
mellom underetasjen og inngangspartiet i første etasje. I forhåndskonferansen ble det stilt spørsmål (1) 
ved om det er mulig å benytte seg av unntaksregelen i TEK17 § 1-2 (8) ved å sette inn en intern trapp 
mellom underetasjen og inngangspartiet i første etasje. Det ble videre stilt spørsmål (2) ved om det vil 
være mulig å etablere en bruksenhet i underetasjen.  
 
Bestemmelsen i TEK17 1-2 (8) lyder slik: 
 

«For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i 
forskriften med unntak av § 12-2, § 12-9, § 12-10 annet ledd, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-8 
og § 14-2 og § 14-5. Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller 
gulv direkte mot hoveddel i boenheten. Bestemmelsen gjelder kun bruksendring i bolig der 
oppføring av boligen ble omsøkt før 1. juli 2011.» (vår uthevning) 

 
Spørsmål 1 – hvorvidt TEK17 § 1-2 (8) kommer til anvendelse: 
Spørsmål 1 ble avklart i etterkant av forhåndskonferansen. Kommunens vurdering er at innsetting av 
intern trapp mellom underetasjen og den delen av 1. etasje som tilhører seksjon 2 vil kunne føre til at 
overfor nevnte bestemmelse kommer til anvendelse. En forutsetning for dette er at det er fri 
gjennomgang fra underetasjen og helt opp til 2. etasje. Det vil si at det ikke kan settes inn dører i de tre 
etasjene som er forbundet med den interne trappen. Det er også en forutsetning at det ikke lages en 
dør fra inngangen i 1. etasje og inn til seksjon 1. Den interne trappen må ikke fremstå som en felles 
trappegang for flere boenheter. Det må̊ også fremgå̊ av en eventuell søknad til kommunen at tiltaket 
ivaretar tekniske krav, med unntak av de som er nevnt i den allerede omtalte unntaksbestemmelsen. 
Det er bestemmelsene i TEK17 som må oppfylles for søknader innsendt etter 01.01.19.   
 
Spørsmål 2 – hvorvidt det er mulig å etablere en bruksenhet i underetasjen: 
Når det gjelder etablering av en bruksenhet i underetasjen vil unntaksbestemmelsen, under samme 
forutsetning, kunne benyttes. Ved etablering av en bruksenhet vil imidlertid følgende krav måtte 
oppfylles:  
 

a) Parkering 
Den 18.12.2018 ble det vedtatt en ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder som gjelder fra 
01.02.19. I henhold til denne ligger eiendommen i parkeringssone 3, og det er derfor krav om 
minimum 2 parkeringsplasser for første bruksenhet, deretter minimum 1 for hver neste 
bruksenhet.   
 



 

 

Kravet for denne eiendommen vil ved etablering av en bruksenhet være 3 parkeringsplasser.  
 

b) Bebygd areal 
Etter kommunedelplanen for Gulskogen er maksimal tillatt bebygd areal (BYA) 35% i henhold til 
planbestemmelse nr. 3.  
 
Økt krav om parkering vil påvirke utregningen av eiendommens bebygde areal. 
Parkeringsplasser på terreng skal medtas i beregningen av BYA med 18 m2 pr. plass. Det må 
derfor dokumenteres i søknaden at maksimal bebygd areal ikke er oversteget.  

 
c) Tomtestørrelse 

I punkt 7 bokstav d i retningslinjene for fortetting av villaområder er det angitt at minste 
tomtestørrelse for 3 boenheter/bruksenheter er 1200 m2. 
 
Det er i etterkant av forhåndskonferansen avklart internt at overfor nevnte bestemmelse om 
tomtestørrelse gjelder for både selvstendig boenhet, og en bruksenhet. Ettersom eiendommen 
ikke tilfredsstiller størrelseskravet på 1200 m2, vil en ny bruksenhet i kjelleren være i strid med 
denne retningslinjen. Avvik fra denne retningslinjen må i utgangspunktet vurderes konkret i en 
plansak, jf. punkt 7 bokstav g i retningslinjene.  

 
d) Tekniske krav 

Det må̊ fremgå̊ av en eventuell søknad til kommunen at tiltaket ivaretar tekniske krav, med 
unntak av de som er nevnt i den allerede omtalte unntaksbestemmelsen. Det er bestemmelsene 
i TEK17 som må oppfylles for søknader innsendt etter 01.01.19.   

 
Søknad om en bruksenhet kan derfor være betinget av en eller flere dispensasjoner, fravik fra teknisk 
forskrift eller avvik fra retningslinjer, som ikke kan påregnes.  
 
Følgelig er kommunens vurdering at det vil være vanskelig å få godkjent søknad om en bruksenhet i 
underetasjen. Det vurderes som mer sannsynlig at det vil kunne gis tillatelse til å bruksendre enkelte 
rom i underetasjen. Sistnevnte forutsetter at rommene i underetasjen ikke innehar alle hovedfunksjoner 
for bolig (stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett).   
 
Alternativ nummer 2 – underetasjen er en egen boenhet  
Definisjonen av hva som utgjør en selvstendig boenhet i eksisterende boliger fremgår av 
byggesaksforskriften (SAK10) § 2-2. Det følger av bestemmelsen at: 
«Søknadspliktig for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig oppstår når enhetene: 
 

a) Har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett 
b) Har egen inngang og 
c) Er fysisk atskilt fra øvrige enheter» 

 
Dette vil si at dersom underetasjen tilfredsstiller samtlige av vilkår nevnt ovenfor, så vil en søknad om 
dette utløse flere krav i teknisk forskrift og flere krav i kommuneplanens arealdel. Nærmere veiledning 
til bestemmelsen finner dere her: https://dibk.no/byggeregler/sak/2/2/2-2/  
 
Eksempler på krav i teknisk forskrift som må oppfylles: 
Dersom det skal søkes om etablering av en selvstendig boenhet i kjelleren, vil alle de alminnelige 
kravene i teknisk forskrift (TEK17) måtte oppfylles. Dette vil si at det er like strenge tekniske krav til 
utformingen av kjelleren som det vil være for oppføring av et helt nytt bolighus. Dette innebærer f.eks. 
at følgende tekniske krav må være oppfylt:  

https://dibk.no/byggeregler/sak/2/2/2-2/


 

 

• rommene i den nye selvstendige boenheten som skal benyttes til varig opphold (stue, kjøkken, 
soverom o.l.) må ha en innvendig takhøyde på 2,4 meter, jf. TEK17 § 12-7 (2) pkt. a) 

• gjennomsnittlig dagslysfaktor i rom for varig opphold må være minimum 2 % jf. TEK17 § 13-7 (2) 

• alle rom for varig opphold må ha minst ett vindu som gir tilfredsstillende utsyn, jf. TEK 17 § 13-8 

• underetasjen må deles opp i en egen branncelle, jf. TEK17 § 11-8 
 
Dersom de tekniske kravene ikke kan oppfylles, må det søkes om fravik fra teknisk forskrift eller 
dispensasjon fra kravene etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Mer informasjon om hva dette 
innebærer finner dere informasjon om i del 2.   
 
Eksempler på krav i kommuneplanen som må oppfylles: 
Dersom det søkes om etablering av en selvstendig boenhet i kjelleren, vil en rekke krav oppstilt i 
kommuneplanens arealdel (KPA) måtte oppfylles. Flere av disse kravene er nærmere omtalt i del 2. 
Kravene innebærer bl.a.: 

• Eiendommen ligger delvis i rød støysone og delvis i gul støysone. Det må derfor utarbeides en 
støyrapport og utføres avbøtende tiltak som gir tilfredsstillende støyforhold, jf. KPA pkt. 6.4. 

• Det må innkalkuleres 18 m2 BYA i utregningen av utnyttelsesgraden for eiendommen som 
maksimalt kan utgjøre 35%-BYA, jf. kommundedelplan for Gulskogen.  

• Det må vises at kravet til uteoppholdsareal (MUA) må være oppfylt for alle de selvstendige 
boenhetene på eiendommen, jf. KPA pkt. 7.4 og rett 

 
DEL 2 – ØVRIGE FORUTSETNINGER OG KRAV SOM KAN HA BETYDNINGEN FOR SØKNADEN 
 

Gjeldende plangrunnlag for eiendommen 
For eiendommen gjelder kommunedelplanen for Gulskogen, vedtatt 07.05.1997, og dens bestemmelser. 
I kommunedelplanen er området avsatt til arealformål bolig.  
 
I tillegg gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt 05.10.2015, og dens bestemmelser. Eiendommen er i 
kommuneplanen avsatt til arealformål boligbebyggelse. 
 

Dispensasjoner 
Aktuelle dispensasjoner må fremmes i en søknad. Dispensasjonssøknadene må begrunnes og 
nabovarsles, jfr. plan- og bygningsloven § 19-1. 
 
Vi vil informere om at kommunens adgang til å gi dispensasjon jfr. plan- og bygningsloven § 
19-2 er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved vedtaket må 
vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. For nærmere 
informasjon om dispensasjon viser vi til våre nettsider. 
 
I forhåndskonferansen er det avtalt at aktuelle dispensasjonssøknader kan omsøkes i egen sak før evnt. 
Søknad om rammetillatelse innsendes. Se også pkt. vedr. høringsuttalelser. 
 
Tekniske krav 
Det må̊ fremgå̊ av en eventuell søknad til kommunen at tiltaket ivaretar tekniske krav. Det er 
bestemmelsene i TEK17 som må oppfylles for søknader innsendt etter 01.01.19.   
 
 
 



 

 

Unntak fra teknisk forskrift  
Bestemmelsen i TEK17 § 1-2 8. ledd gir unntak fra enkelte av kravene i forskriften ved bruksendring fra 
tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt, innenfor en boenhet i bolig. Unntakene gjelder ved 
bruksendringer i boliger som ble oppført før TEK10 trådte i kraft, det vil si boliger der det ble søkt om 
oppføring før 1. juli 2011. Unntakene gjelder bare bruksendring innenfor samme boenhet. 
 
Fravik fra teknisk forskrift  
Kommunen kan etter plan- og bygningsloven § 31-2 fjerde ledd  
 

«gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende 
byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige 
kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre 
hensiktsmessig bruk.»  

 
Bestemmelsen oppstiller 3 kumulative vilkår som må være oppfylt for at det skal kunne gis fravik fra de 
tekniske kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10). I en søknad om fravik må det spesifiseres hvilke 
bestemmelser i TEK10 som ikke kan oppfylles, og hvorfor. Det må vises at vilkårene er oppfylt for hvert 
av kravene det søkes fravik fra. Det må redegjøres for dagens situasjon og hva som er dagens tekniske 
krav. Det bør i tillegg dokumenteres eventuelt hvilke avbøtende/kompenserende tiltak som kan gjøres 
for å redusere effekten av at kravene fravikes. Det er søkers ansvar å sannsynliggjøre at vilkårene er 
oppfylt. Dette for at kommunen skal kunne vurdere om vilkårene i pbl § 31-2 er oppfylt.  
 
I det følgende vil vi utdypende nærmere hva som bør belyses i begrunnelsen for at de 3 vilkårene kan 
anses oppfylt: 
 
1. Uforholdsmessige kostnader  
Dette er et strengt krav hvor det vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle om det er forbundet med 
uforholdsmessige kostnader å oppfylle de tekniske kravene det søkes fravik fra. Kostnadene ved å 
oppfylle dagens tekniske krav må vurderes opp mot effekten dette har for bygget totalt. Forholdet 
mellom bygningens markedsverdi før og etter ombyggingen kan vurderes. Det må gjøres en 
sammenligning av kostnadene ved å oppfyllelse av de aktuelle kravene og uten disse kravene. Det bør i 
tillegg vurderes den eventuelle verdiøkningen/besparelsen som er resultat av tiltaket. Personlig 
økonomi er ikke et moment som skal vurderes.  
 
2. Forsvarlighet  
Det skal dokumenteres forsvarlighet i forhold til det helsemessige, brann- og bygningstekniske, estetiske 
m.m. Ivaretakelse av energikrav og tilgjengelighet inngår også i forsvarlighetsvurdering.  
 
3. Nødvendighet  
Dette vilkåret er todelt:  
- Er den omsøkte bruken hensiktsmessig  
- Dersom ja, - er bruken hensiktsmessig for å sikre en fremtidig bruk av bygningen  
Det må dokumenteres at fravik er nødvendig for at bygget skal kunne brukes i fremtiden.  
 
Kommunalteknisk Forening (NKF) har utarbeidet nyttig informasjon, sjekkliste og eksempler på 
fraviksvurderinger fra de ulike kravene. Dokumentet kan dere finne på NKFs hjemmeside eller ved å 
følge denne linken: http://www.kommunalteknikk.no/eksempelsamling-tekniske-krav-ved-tiltak-paa-
eksisterende-bygg.5751300-161014.html  
 
Ansvarlig søkers ansvar 
Det følger av pbl. § 23-4 at ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå 
for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker har en administrativ 

http://www.kommunalteknikk.no/eksempelsamling-tekniske-krav-ved-tiltak-paa-eksisterende-bygg.5751300-161014.html
http://www.kommunalteknikk.no/eksempelsamling-tekniske-krav-ved-tiltak-paa-eksisterende-bygg.5751300-161014.html


 

 

oppgave og skal blant annet koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir 
ivaretatt.   
 
Ansvarlig søkers ansvar er utdypet i SAK10 § 12-2. Vi gjør særlig oppmerksom på at det er ansvarlig 
søkers ansvar at søknad om tillatelse, eventuelt rammetillatelse og igangsettingstillatelse, inneholder 
alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven, jf. § 5-4, herunder tiltakets plassering, avklaring av behov for dispensasjon, utarbeiding 
og oppdatering av gjennomføringsplan og tilrettelegging for kontroll, og forslag til tiltaksklasser for 
fagområdene, jf. § 9-4 om tiltaksklasser og § 5-3 om gjennomføringsplan.  
 
Samtykke   
Det må ved eventuell søknad foreligge samtykke fra alle seksjonseiere.  
 

Parkering  
Den 18.12.2018 ble det vedtatt en ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder som gjelder fra 
01.02.19. I henhold til denne ligger eiendommen i parkeringssone 3, og det er derfor krav om minimum 
2 parkeringsplasser for første bruksenhet, deretter minimum 1 for hver neste bruksenhet.   
 
Støy  
Iht. støysonekartet i kommuneplanens arealdel ligger tiltaket delvis i rød støysone og delvis i gul 
støysone. Det må foretas en støyfaglig utredning og støyberegninger av prosjektet, jfr. pkt 2.3.1-5 i 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Tiltaket må tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy 
iht. Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. 
 

Vann- og avløp  
Det må ved eventuell søknad om selvstendig boenhet legges ved godkjent søknad om 
sanitærabonnement.  
 
Avkjørsel 
Ved flere boenheter på eiendommen må det søkes om avkjøringstillatelse til Konnerudgata (fylkesvei) 
fra Statens vegvesen. Godkjent avkjøringstillatelse må vedlegges søknaden om tiltak. 
 
Bebygd areal 
Etter kommunedelplanen for Gulskogen er maksimal tillatt bebygd areal (BYA) 35% i henhold til 
planbestemmelse nr. 3.  
 
Uteoppholdsareal 
Det skal i henhold til kommuneplanens arealdel pkt. 7.4 etableres tilstrekkelig uteareal for eiendommen. 
Videre ligger eiendommen i villaområde A og retningslinjene for fortetting i villaområder må derfor 
følges. For et småhus med 3 boenheter kreves det både felles og privat uteoppholdsareal. Det er krav 
om 100 m2 for hver boenhet i privat uteoppholdsareal. I tillegg kreves det 300 m2 felles 
uteoppholdsareal. For eiendommen slik den fremstår kreves det totalt 600 m2 uteoppholdsareal. 
 
Minste stille areal kreves 50 m2/bolig (boenhet). Stille areal skal ligge utenfor gul og rød støysone (hvor 
støynivået er under 55 dB). 
 
I tillegg til arealkravet, stilles det også̊ kvalitetskrav til uteoppholdsarealet i henhold til byggeteknisk 
forskrift (TEK17) § 8-3 og kommeplanens arealdel pkt. 7.4. Uteoppholdsarealet skal plasseres og 
utformes slik at det oppnås god kvalitet med hensyn til sol- og lysforhold, støy, lek og rekreasjon m.m. 
Terrenget kan ikke helle for mye da dette vil gjøre at arealet anses som uegnet i henhold til brukbarhet. 
 



 

 

Det må̊ vises at kravene er oppfylt. 

 
Krav til dokumentasjon 
Det er krav til dokumentasjon i en byggesak, se byggesaksforskriften § 5-4.  Søknaden må fylle ut med 
opplysninger om hvordan kravene i plan- og bygningsloven § 30-5 er ivaretatt, herunder opplysninger 
om: 

• Tiltakshaver (husk signatur på søknaden eller fullmakt) 

• Eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket 

• Beskrivelse av tiltakets art 

• Tiltakets størrelse og grad av utnytting 

• Forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven § 1-8 

• Ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle 
kvaliteter 

• Eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon 

• Om det er avholdt forhåndskonferanse 

• Tegninger og målsatt situasjonsplan 

• Redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel 

• Forholdet til andre myndigheter 

• Gjennomføringsplan 

• Erklæringer om ansvarsrett 
 

Gebyr: 
I henhold til Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker, 
gjeldende fra 01.01.2019, skal det betales gebyr for utførte tjenester.  
 
I henhold til Gebyrregulativet § 3-1, Betalingssatser påløper det behandlingsgebyr på kr 1.260,- pr time 
etter medgått tid for arbeid i forbindelse med forhåndskonferansen. 
 
Påløpt saksbehandlingsgebyr for denne saken er så langt på kr. 6300,-. Faktura ettersendes fra 
økonomitjenesten. 
 
Informasjon 
Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun har karakter som gjensidig orientering og den 
gir ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, uttalelser fra 
offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, forlenget 
saksbehandlingstid og endring av saksbehandlingsprosessen. 
 
Er det kommentarer eller bemerkninger til referatet bes de innsendes innen 2 uker fra brevet dato. 
 
Med hilsen 
 
Anna Mech 
saksbehandler 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrift 
 
Vedlegg: Retningslinjer for fortetting i villaområder 
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