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Tillatelse til tiltak med ansvarsrett for tilbygg, påbygg og bruksendring  
 
 
Adresse Gnr Bnr Fnr Snr Bygning 
Gamleveien 122A 100 41   6846084 

 
Ansvarlig søker Tiltakshaver 
Drekarsvik Arkitektkontor Szczesniak 
Postboks 85 
1556 SON 

Barinder Pal Kaur og Malkiat Singh 
Gamleveien 122 A 
1475 FINSTADJORDET 
 

 
Tiltak:Tilbygg, påbygg, bruksendring 
Tiltakstype: Tilbygg, Påbygg, Konstruksjon, Fasadeendring, endring/reparasjon, 
Bruksendring, utvidelse/endring drift 
Bygningstype: Enebolig 

Tiltakets størrelse 
BRA: 383,50 m2  

BYA: 184,30 m2 

  
Tillatelsen omfatter: hele tiltaket 
 

 
Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett og 12 ukers behandlingstid er mottatt 
26.02.2018. Tiltaket har vært omprosjektert to ganger. Supplerende dokumentasjon ble sist 
mottatt 20.06.2018.  
 
Det er søkt om tillatelse til påbygg av en hel 2. etasje, tilbygg på 3 etasjer på fasade mot 
sør-øst, tilbygg av terrasse på fasade mot sør-vest og sør-øst, påbygg over inngangsparti 
på fasade mot nord-vest, endring av tak fra saltak til valmtak samt bruksendring fra 
tilleggsdel til hoveddel i kjeller. Deler av kjeller har blitt bruksendret til hoveddel tidligere, og 
det er opplyst at dette ble godkjent i 2006. Nå søkes resten av kjellerarealet bruksendret. 
Kommunen kan ikke finne godkjent bruksendring fra 2006. Søker har derfor bekreftet at det 
nå søkes om bruksendring av hele kjelleren til hoveddel i samsvar med ny plantegning. 
 
Eksisterende «utleiedel» er ikke en egen boenhet og det søkes heller ikke om å bli det. 
«Utleiedelen» blir kun utvidet. Resten av arealet i kjelleren skal benyttes i tilknytning 
hovedhuset. Intern forbindelse opprettholdes.  
 
Nabovarsel  
Naboer/gjenboere er varslet. Det er kommet inn merknader til søknaden fra eiere av gnr 
100 bnr 436. Merknadene er kommentert av ansvarlig søker i brev av 22.02.2018. Høyde, 
bredde og utnyttelsesgrad forholder seg innenfor tillatte bestemmelser, med unntak av 
avstand til nabogrense som er mindre enn 4 meter til gnr 100 bnr 605 der det foreligger 
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nabosamtykke. Kommunen har derfor ikke hjemmel til å avslå søknaden på bakgrunn av 
disse forholdene, med unntak av avstand til nabo i gnr 100 bnr 605. Dette har blitt vurdert 
som uproblematisk og innsigelse til tiltaket kan derfor ikke tas til følge. 
 
Plangrunnlag  
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til bolig. 
Eiendommen har et delareal på 4 m2 som omfattes av reguleringsplan Løken-Sørli vedtatt 
06.12.1971 som er regulert til kjørevei. Tomten omfattes av kommuneplanen. 
 
Grad av utnytting 
Eiendommens totale areal er 737,5 m2. Tillatt grad av utnytting er oppgitt til % BYA = 25 %. 
Det er oppgitt av grad av utnytting etter nytt tiltak blir % BYA = 24,99 %.  
 
Parkering  
Det er en tinglyst parkeringsplass i garasje på gnr 100 bnr 436. Denne kan oppheves 
privatrettslig og kan ikke medregnes i krav til parkering. Derfor har søker tatt inn 18 m2 til 
parkering på egen tomt i BYA for å oppfylle kravene til en biloppstillingsplass i garasje i 
kommuneplanen del 3 § 3.3 bokstav g). Parkering på terreng på egen tomt forblir uendret 
og det er fortsatt plass til minst 2,5 biloppstillingsplasser.     
 
Uteoppholdsareal 
Det er ca. 400 m2 uteoppholdsareal på terreng etter nytt tiltak.  
 
Visuell utforming 
Tiltaket har etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn akseptable visuelle kvaliteter både 
i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturgitte omgivelser og 
plassering, jf. plan- og bygningsloven § 29-2.  
 
Plassering 
Det foreligger nabosamtykke fra gnr 100 bnr 605 for plassering nærmere enn 4 meter fra 
nabogrensen. Tiltaket godkjennes som søkt om, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 tredje 
ledd. Plasseringen godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd. 
 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket, situasjonsplan og tegninger 
som ligger til grunn for det.  
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 
Beskrivelse Pris 
Tilbygg/påbygg til bolig uten ny boenhet over 50 m2, 
varenummer 8 

17 000 

Bruksendring av kjeller innenfor en boenhet, tilleggsdel til 
hoveddel, varenummer 23 

13 000 

Totalt gebyr å betale 30 000 
 
Ileggelse av gebyr er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Faktura vil ettersendes, 
dette er kun gebyrgrunnlaget. 
 
Nytt/økt BRA for tilknytningsavgift: 158,80 m2. Tiltaket krever ikke ny søknad om 
sanitærabonnement så lenge det utvendige VA-nettet ikke endres. 
 
Vedtak: 
Tillatelse til tiltak med ansvarsrett for tilbygg, påbygg og bruksendring gis på delegert 
myndighet og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 på vilkår:  
 
1. Kommunen stiller krav om uavhengig kontroll av våtrom jf. byggesaksforskriften § 14-2. 

Dokumentasjon på dette må sendes kommunen sammen med søknad om ferdigattest. 
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Ansvar  
Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 
nødvendig ansvar jf. plan- og bygningsloven § 23-3. Ansvarlige foretak må sende 
kommunen erklæring om ansvarsrett før arbeidene de skal være ansvarlige for utføres. Vi 
anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig søker.   
Ansvarlig søker må til enhver tid sørge for at gjennomføringsplanen er oppdatert og sende 
den den til kommunen.   
 
Klageadgang   
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus i medhold av plan- og 
bygningsloven § 19 og forvaltningslovens Kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra den dag 
melding om avgjørelsen er kommet frem til klageren. Klage sendes Lørenskog kommune, 
pb. 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no.   
En klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for 
tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.   
 
Informasjon     
Denne tillatelsen skal alltid være til stede på byggeplassen.      
Tillatelsen faller bort dersom tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven § 
21-9.     
Når arbeidene er ferdig utført skal det søkes om ferdigattest, jf. plan- og bygningsloven § 
21-10 og byggesaksforskriften § 8-1. Anlegg/bygg som tas i bruk før ferdigattest (evt. 
midlertidig brukstillatelse) er gitt, er å betrakte som ulovlig tatt i bruk.   
  
Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 
opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. plan- og bygningsloven § 23-2.     
Kommunen har plikt til å føre tilsyn og avgjør i hvilke saker og i hvilken grad, jf. plan- og 
bygningsloven §§ 25-1 og 25-2. Det gjøres derfor oppmerksom på at tiltaket kan bli 
gjenstand for tilsyn.  
Ønskes tiltaket endret i forhold til rammene for dette vedtak, må det søkes særskilt som 
endring av tillatelse. Endringen må være godkjent før den gjennomføres. 
 
 

Med hilsen 
byggesak 
 
Na Stephansen Rosanna Haakestad 
avdelingsleder rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
 
Vedlegg: 
A40-02 Fasade Nord_Øst og Nord_Vest  
A40-01 Fasader Sør_Øst og Sør_Vest  
A30-01 Snitt A  
A20-02 Plan 1. Etasje  
A20-01 Plan 2. Etasje  
A20-03 Plan Kjeller  
 
Kopi til:    
Barinder Pal Kaur og Malkiat 
Singh 

Gamleveien 122 A 1475 FINSTADJORDET 

Ujkan Lekaj og Resmije Shalaj Gamleveien 122B 1475 FINSTADJORDET 
 
 
 


