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Tillatelse til tiltak - gnr 29 bnr 815 - Husmannsvegen 43 - Påbygg 
 
Tiltak: 
Byggested: 

Påbygg –tomannsbolig  
Gbnr: 29/815 

 

Tiltakshaver: Jenita Manuelpillai 
Husmannsvegen 43 
2040 KLØFTA  

Ansvarlig søker: Bockelie Bygg AS 
Forneburingen 11 
1360 FORNEBU 

 
 
Vedtak 
Ullensaker kommune godkjenner søknad om tillatelse til oppføring av påbygg på gnr/bnr 29/815. 
 
 
Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon 
Følgende sluttdokumentasjon skal sendes inn med søknad om ferdigattest:  

 Oppdaterte plantegninger med korrekte rombetegnelser 

 En oversikt over total BRA i hver etasje. Det er kun BRA innenfor boligens omsluttende 
vegger som skal medregnes. 

 Nødvendig dokumentasjon som følger av lovverket (oppdatert gjennomføringsplan mv). 
 
Tiltakets størrelse 

BRA Kjeller/underetasje 1. etg 2.etg Loft SUM BRA BYA 

Bolig - - - 29,3 m2 29,3 m2 - 

Arealene registreres i Matrikkelen og danner grunnlag for beregning av kommunale avgifter. 
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Plangrunnlag og grad av utnytting 
Eiendommen omfattes av Reguleringsplan med bestemmelser for «Del av Ihlevegen med tilliggende 
eiendommer» – vedtatt 1.9.1986. Boligformål. 
 
Tiltaket medfører ingen endring i bygningens BYA eller eiendommens %-BYA. 
 
Utforming av tiltaket og den ubebygde del av tomta 
Tiltaket gjelder påbygg på del av halvpart av tomannsbolig. Påbygget omfatter en ombygging av loft 
med takoppløft og balkong. Tiltaket er utført og det søkes om godkjenning i ettertid. 
Tiltaket er tilstrekkelig tilpasset eksisterende omgivelser og bygg, jf. pbl § 29-2.  
 
Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på tegninger datert 23.09.2020. 
 
Plassering 
Tiltaket er plassert i samsvar med pbl § 29-4.  
 
Tilknytning til infrastruktur 
Vann og avløp 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. 
 
Renovasjon 
Renovasjonsordningen skal praktiseres etter kommunens renovasjonsforskrift og gjeldende 
arealplanbestemmelser for eiendommen.  
 
Atkomst 
Eiendommen er sikret lovlig atkomst gjennom avkjørsel til kommunal veg Husmannsvegen. 
 
Nabovarsel 
Naboer/gjenboere er varslet. Det foreligger ikke merknader til søknaden.  
 
Ansvar, tiltaksklasser og uavhengig kontroll 
Gjennomføringsplan vedlagt søknaden – versjon 1, legges til grunn for tillatelsen.  
 
Kommunen anser de angitte ansvarsområdene som dekkende for tiltaket. 
 
Forutsetninger iht lovverket 

- I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
- Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3. 
- Bygningen/ tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl 

§ 21-10. 
- Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
- Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven. 
- Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
 
 
 
 
Gebyr 
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For kommunens behandling av byggesøknad ilegges gebyr i henhold til enhver tid gjeldende 
betalingsregulativ, jf. pbl § 33-1. Fastsettelse av gebyr i den enkelte sak er ikke et enkeltvedtak og 
kan ikke påklages. Fakturagrunnlag følger vedlagt og faktura ettersendes. 
 
Bygg som tilkobles kommunalt VA-anlegg skal betale et tilkoblingsgebyr og et årlig gebyr, jf. forskrift 
om vann- og avløpsgebyrer i Ullensaker kommune. Gebyrene beregnes ut ifra byggets totale 
bruksareal (BRA). Dersom du har vannmåler beregnes årsgebyr etter faktisk bruk. BRA er målbart 
gulvareal innenfor byggets yttervegger, inkludert kjeller, loft og eventuelt integrert/tilknyttet garasje. 
Tilkoblingsgebyr faktureres etter dette vedtakets dato. Faktura ettersendes. 
 
Årsgebyret vil øke senest 12 måneder etter dato for dette vedtaket, eller fra det er gitt midlertidig 
tillatelse/ferdigattest (det som først inntreffer). 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken i medhold av pbl § 1-9 og forvaltningslovens 
kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for 
eventuelle tap som følge av omgjøring av vedtak. Klage sendes 
postmottak@ullensaker.kommune.no, eller Ullensaker kommune, pb. 470, 2051 Jessheim. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mari Wethal Eidem     Hans Olav Balterud 
rådgiver      Rådgiver 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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