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Fra: Arild Eikaas <arild.eikaas@123-sivilarkitekter.no>
Sendt: onsdag 15. april 2020 13.44
Til: Bockelie - Bygg as
Emne: SV: Reguleringsbestemmelser for Konvallveien 31,Lørenskog

Jeg kan vanskelig oppfatte regulerings-bestemmelsen som noe annet enn at det må tillates bygning med inntil 2 etasjer 
+ Underetasje, begrenset  7 m gesimshøyde beregnet fra gjennomsnitts-planert terreng. 
 
Det er en logisk konsekvens av at en-etasjes bygning fremdeles anses som en-etasjes, selv om det bygges Underetasje, 
noe bestemmelsen direkte hjemler for. Man kan ikke innen samme bestemmelse følge motsatt logikk når det er tillatt 
to etasjer. Forskjellen på en og to etasjer gikk jo på at man ved en etasjer fikk større bebygd areal enn ved to etasjer, 
men måtte gi avkall på en etasje. Det var altså et valg man hadde, enten eller.  Arealgrensen er jo senere opphevet 
gjennom KP-bestemmelsene, men kan nødvendigvis ikke innebære en begrensning av grunnlaget for å tillate to etasjer 
(+ U-etg). 
 
Siden Underetasje er spesifikt nevnt å ikke påvirke etasjetallet (for en-etasjes tillates uansett jo U-etg) vil dette 
overstyre evt. motstridende etasje-definisjon i byggesaksforskriften. Den vil kun komme til anvendelse der dette ikke er 
presisert i reguleringsbestemmelse. Forskriften av 1969 er jo ikke helt entydig, men her er grunnkravet 2 m høyde fra 
himling til gjennomsnittsplanert terreng for at den skal egnes som etasje. Bruken av etasjen bør anses underordnet i 
forhold til etasjedefinisjon, men jeg ser det er mulig å tolke det som etasje når mer enn 1/3 er innredet for boligformål. 
Presiseringen /endringen av 4.4. 1979 taler imidlertid veldig sterkt for at dette kan ha skapt uklarheter, at bruken her er 
uviktig, men at det samtidig ble skjerpet til 1,5 m fra himling til gjennomsnitlig terreng. 
 
Er din sak innenfor disse rammer er mitt syn at kommunen har en  meget svak sak om de prøver å nekte to etasjer  med 
U-etg innenfor 7 m gesims, og jeg hadde anbefalt min kunde å fighte for det, og om nødvendig bringe et avslag videre til 
Fylkesmannen. Der vil du få en nøytral behandling, reguleringsbestemmelsene står sterkt. 
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http://bockeliebygg.no/prosjekter-2/1475-finstadjordet-konvallveien-31/ 
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