
 

   

 
DERES REF:  VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 

  2015/18242 Hanne Kristin Reitan Hermansen, 66938508 10.09.2015 

 
 
Saksnr.:2015/18242 
Vedtaksnr.(DS):15/724 
 
 

Rammetillatelse - bruksendring - påbygg - ombygging - gnr 77 bnr 390 - Nygata 16 A 
 
Det vises til søknad om rammetillatelse og dispensasjon. 
 
A. DISPENSASJON 
B. RAMMETILLATELSE 
C. VILKÅR  
D. ANSVARSRETT 
 
TILTAK: Bruksendring fra tomannsbolig til enebolig med sekundær 

boenhet i underetasje – påbygging – fasadeendring  
TILTAKETS ADRESSE: Nygata 16 a, 2010 STRØMMEN 
EIENDOM: Gnr. 77 Bnr. 390 i Skedsmo 
ANSVARLIG SØKER: K.E. Larsson A/S, Bogerudslyngen 22, 0692 OSLO     
TILTAKSHAVER: Naghman Munir, Nygata 15, 2010 Strømmen 
BRA (NS 3940):  
BRA PARKERING  54 m2 
BRA PÅBYGG 11 m2 
BRA NY BOENHET KJELLER 65 m2 
BRA TOTALT 225 m2 (BYA TOTALT = 109 + 54 = 163 m2)  
GRAD AV UTNYTTING %-BYA = 28% 
 

VEDTAK 

 
A. Det er med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gitt dispensasjon fra TEK 10 § 13-
13 vedrørende utsyn. Begrunnelsen er gitt i utredningen under.  
 
B. Det gis rammetillatelse med hjemmel i pbl. § 20-3 og 21-2 femte ledd.  
 
C. Vilkår 
 
1. Gjeldende reguleringsbestemmelser gitt i kommuneplan skal være ivaretatt. 
 
2. Obligatorisk uavhengig kontroll iht. SAK § 14-2:  
Søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll må foreligge før igangsettingstillatelse kan gis. 
Iht. SAK § 14-2 første ledd - Krav om kontroll av: 
Fuktsikring ved bygging av våtrom i nye boliger og ved søknadspliktig rehabilitering av våtrom  
3. Søknad om ansvarsrett for brannsikring, ventilasjon, ivaretakelse av energikrav og lydisolering skal 
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følge søknad om igangsettingstillatelse. Etablering av våtrom i ny boenhet skal følge søknad om IG. 
4. Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet T-1442, Kap. 4 forutsettes 

ivaretatt.   
 

 
D. Ansvarsrett 
 
Tildeling av ansvarsrett, jf. pbl. § 22-3 og SAK10 Kap.9 
 

Foretak Funksjon Fagområder Tiltakskl. 

Karl Eric Larsson SØK, PRO Ansvarlig søker, 
ansvarlig prosjekterende 

1 

 
Gyldighet 
Tillatelsen bortfaller etter 3 år hvis ikke arbeidet er igangsatt innen den tid. Det samme gjelder hvis 
tiltaket innstilles i mer enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. Bygningen eller deler av den må ikke 
tas i bruk til annet formål enn det som er fastsatt i de tillatelser som er gitt, jf. plan- og bygningsloven §§ 
20-3 og 20-4. 
 
Klagerett  
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til Skedsmo kommune for vurdering. 
Dersom vedtaket opprettholdes sendes saken for endelig avgjørelse til klageinstansen som er 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapitel 6. 
Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved eventuell omgjøring av 
vedtaket. For mer informasjon om klagerett se våre hjemmesider: http://www.skedsmo.kommune.no 

 
 
Utsatt iverksettelse 
Vi gjør oppmerksom på at bygging/riving kan starte når vedtak foreligger. Det kan i klagen anmodes om 
utsatt iverksettelse for å stoppe tiltaket, jf. forvaltningsloven § 42. Utsatt iverksettelse betyr at 
gjennomføring av bygging/riving må avvente til klagesaken er endelig avgjort.  
 
 

SAKSUTREDNING  

 
1. Grunnlag for behandling: 
 

 Kommuneplan for Skedsmo kommune 2015-2026, med tilhørende bestemmelser.  

 Reguleringsplan for området med tilhørende reguleringsbestemmelser er opphevet i sin helhet 
som følge av kommuneplanens § 1-1.2 og erstattes av kommuneplanens § 1-8.11. 

 Søknad mottatt dato 16.6.15, vurdert som komplett 20.8.15. 

 Tegninger vedlagt saken digitalt.  
 

2. Dispensasjon 
 
Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 fra gjeldende byggtekniske krav i henhold til TEK 10 § 13-
13 vedrørende utsyn. I henhold til preaksepterte ytelser skal rom for varig opphold i boenhet ha minst ett 
vindu som gir tilfredsstillende utsyn. Glassflaten skal gi mulighet for utsyn i området 1,0 til 1,8 meter 
over gulvet. Dette kravet slår inn ved etablering av separat boenhet i underetasje. I henhold til søknad 
bes det om fritak fra kravet, i henhold til pbl § 31-2 – tiltak i eksisterende byggverk.  
 
Forutsetning for dispensasjon: 
Loven setter som forutsetning for å gi dispensasjon at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.   
 
Søkers begrunnelse: 
 

http://www.skedsmo.kommune.no/
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Nabomerknader:  
 
Naboer er varslet om dispensasjonsforholdet og det er ikke innkommet merknader. 
Kommunens vurdering:  
 

 Hensynene bak bestemmelsen: 
Bestemmelsene i kapittel 13 i byggteknisk forskrift (TEK 10), som blant annet omfatter lys og utsyn, skal bidra 
til å forebygge helseskader og negativ komfortopplevelse.  
 
Kommunen kan i henhold til pbl § 31-2 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 sikre hensiktsmessig bruk.  
 

 Fordeler kontra ulemper: 
Fordelene ved å gi dispensasjon er å kunne tilpasse boligen i henhold til omsøkt bruksendring fra tomannsbolig 
til enebolig med sekundærleilighet. Dette gir et lavere parkeringskrav og er mer hensiktsmessig i forhold til 
eiendommens størrelse og gjeldende reguleringsbestemmelser for eiendommen. Ulempene ved 
dispensasjonen er at utsynets kvaliteter er redusert i forhold til å opprettholde de to boenheter hhv i plan 1 og 
plan 2.  

 

 Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet: 
Utsyn er et viktig helsemessig kriterium og er en viktig og etterspurt kvalitet med stor betydning for hvordan 
innemiljøet oppleves. Reduserte kvaliteter i forhold til utsyn kompenseres ved innsetting av større vinduer 
kombinert med lysgraver slik at konsekvensene i forhold til hms er vanskelig målbare.  

 
Konklusjon: 
Det må i saken konkluderes med at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, all den tid 
lovverket åpner for noe fleksibilitet i eksisterende byggverk dersom det ikke er mulig å tilpasse byggverket til 
tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Kjeller graves ut for å gi større romhøyde, for å tilpasses krav i 
henhold til TEK 10 § 12-7. Det er her anbefalt en romhøyde på mellom 2.20 og 2.40. Kjellerleiligheten får en 
romhøyde på 2.20, noe som er ansett for å være litt lavt, dog innenfor det akseptable. Kjellerleilighetens noe 
lave score på utsyn kompenseres med store vinduer kombinert med etablering av lysgraver. Lysinnslippet 
ligger i alle rom over 10% slik at minimumskravet mer enn tilfredsstilles. Rømningsveier direkte ut på terreng 
gjennom egen inngang/trapp samt ut gjennom vindu fra samtlige rom for varig opphold gjør at leiligheten kan 
aksepteres med de prosjekterte løsninger.     
 
 
3. Vurdering av tiltaket: 
Tiltaket gjelder bruksendring fra tomannsbolig til enebolig med sekundærleilighet. I tillegg er det 
prosjektert et mindre påbygg for å øke arealet i plan 2 med et ytterligere soverom samt etablere en 
takterrasse på topp av eksisterende tak i plan 1. Påbygget går ikke ut over bygningens bebygde areal.  
 
I henhold til søknaden er tiltakshavers intensjon bedre utnyttelse av boligens areal. Som fremgår av 
dispensasjonsvurderingen over er dette funnet å kunne godkjennes gitte vilkår tatt i betraktning.   
 
Plassering, høyder, parkering og uteoppholdsareal 
Plassering og høyde, iht. pbl § 29-4, endres ikke som følge av tiltaket. Fotavtrykket blir det samme med unntak 
av at parkeringskravet reduseres fra fire til tre biloppstillingsplasser. Krav til uteoppholdsareal blir også redusert 
fra 300 m2 til 250 m2 som følge av bruksendringen. Eiendommens areal er totalt 579 kvm, hvorav 
bygningsareal samt nødvendig areal til parkering utgjør 109 + 54 kvm. Tilfredsstillende uteareal er vurdert og 
godkjent i tidligere byggesak. Situasjonen forbedres med omsøkte løsning, selv om ny kommuneplan 
begrenser tillatt grad av utnytting til %-BYA = 25% mot daværende %-BYA = 35%. Utbyggingskapasiteten er 
slik overskredet med nye bestemmelser. Det vil av dette ikke bli gitt tillatelse til økning av bygningsmasse eller 
annet bebygd areal for øvrig på eiendommen.    
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Estetikk Tiltaket anses å tilfredsstille kravene til gode visuelle kvaliteter i henhold til pbl § 29-2.  
 
Nabovarsling 
Naboer/gjenboere er varslet. Det er ikke innkommet merknader. 
 
Konklusjon 
Tiltaket er funnet å være tilfredsstillende i samsvar med bestemmelsene gitt etter gjeldende plan for 
området på det tidspunkt bygningsmassen ble oppført. Da bygningsmasse/fotavtrykk ikke økes og 
tiltaket er tilfredsstillende i samsvar med gjeldende plan og lov for øvrig, dispensasjonsvurdering tatt i 
betraktning, kan tiltaket godkjennes.  
 
 
4. Foretak - Ansvar: 
 
Søker anses å ha tilfredsstilt krav etter SAK10 Kap. 9,10,11 slik at godkjenning kan gis. 
 
Kompletterende ansvarsdekning for endelig prosjektering og utførelse samt uavhengig kontroll må 
ivaretas i tilknytning til etappevis søknad om igangsettingstillatelse. 
 
 
5. Utredning av vilkår og særskilte forhold: 
 
Uteoppholdsareal 
Det vises til gjeldende krav i kommuneplanbestemmelsene vedrørende uteoppholdsareal.  
 
Støy. 
Eiendommen ligger dels i rød støysone hvor kommunen er svært restriktiv med å tillate nye boenheter. 
Ettersom det på eiendommen allerede er godkjent to boenheter og antall boenheter ikke endres er det 
ikke krav om støyrapport og ytterligere støybeskyttelsestiltak iht. T-1442. Det gjøres imidlertid 
oppmerksom på at to boenheter er maksimalt tillatt antall boenheter på eiendommen.  
 
Avfallshåndtering. 
For ny bebyggelse eller ved rehabilitering av bestående bebyggelse, skal det velges avfallsløsninger som 
fremmer avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning. Det skal legges til rette for å følge opp kommunens 
vedtatte kildesorteringsløsninger. 
 
Avfallshåndtering i anleggs- og driftsfasen skal alltid foregå slik at det har minimal påvirkning på miljøet. Det 
skal legges til rette for kildesortering, slik at mest mulig av avfallet kan gjenbrukes eller benyttes i 
energiproduksjon. 
 
6. Gebyrer og avgifter: 
Det må betales gebyr i henhold til gebyrregulativ fastsatt av Skedsmo kommunestyre. Alle gebyr 
tilknyttet byggesaken faktureres tiltakshaver. Gebyrsatsene er tilgjengelige på kommunens 
hjemmesider: http://www.skedsmo.kommune.no Tilknytningsavgift (engangsavgift) og årsavgift for 
vann og avløp beregnes etter gjeldende satser jf. Forskrifter for vann- og kloakkavgifter i kommunen. 
 
 
7. Informasjon om matrikkelføring: 
Relevante bygnings- og saksdata oppgitt i forbindelse med byggesaksbehandlingen vil bli 
matrikkelført. Nærmere info: http://www.statkart.no/ 
 
 
 
 

Igangsettingstillatelse, eventuelt oppdelt i ønsket antall igangsettingsetapper, vil være gjenstand for 
egen søknad. 
 
 
 
 

http://www.skedsmo.kommune.no/
http://www.statkart.no/
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Med hilsen 
 
Hanne Kristin Reitan Hermansen 
overingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Fakturagrunnlag (spesifisering av gebyrer) og faktura (til betaling) ettersendes. 
 
 
 


