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SØKNAD OM TILTAK  
Fjellveien 27B – 1411 KOLBOTN 
(G.nr. 38  – B.nr. 348) 
-  Søknad om dispensasjon fra fra bestemmelsene om bygging utenfor byggegrensen. 

-  Søknad om dispensasjon fra  reguleringsbestemmelsene om tillat grad av utnytting. 

1. B e s k r i v e l s e  a v  t i l t a k 

Fjellveien 27B er et Block Wathne hus signert R. Jacobsen og godkjent av Lørenskog kommune 

i 1968. Det vises til Plan og bygningsloven, reguleringsbestemmelsene for frittliggende 

småhusbebyggelse i Oppegård kommune vedtatt 14.7.2007, reguleringsplan 31.8.1981, TEK10 

m. veiledning.  

Bockelie-Bygg AS ble kontaktet av tiltakshaver for å rydde opp i denne byggesaken. 

Byggherrene i dag foretar det som skulle være alminnelig rehabilitering og oppgradering av 

sin bolig. 

Etterarbeidene har medført omstendelig kartlegging og redgjørelser. Ettersom det har blitt 

endringer i Plan og bygningsloven har dette også påvirket dette prosjektet. Området er nå 

formellt kartlagt ved innmåling av Romerike Oppmåling AS. 

Målt senterlinje for Fjellveien og for fjellkleiva. I tillegg er garasjen og huset målt. Høyder er målt 

, inklusive mønehøyder og gesimshøyder. . Høyder for topp mur er målt.    Koordinatene er 

registrert på vedlagte tegningsunderlag.  

 

De vil trekke stueveggen i 1 etg. tilbake. Som tillegg vil de søke om en utvidelse av terrassen 

med 0,4 m samt en underliggende bod. I tillegg vil de også søke om et inngangsparti på 6 m2. 

Videre må de  omsøke tiltak som har vært gjordt ulovlig av tidligere eiere. Deler av dette må de 

søke unntak for. Dog bør de sørge for å kvalitetsikre det som har vært gjordt. Tilleggsarealet de 

søker om er 10 m2. Ved å redusere garasjen til 6 m lengde vil tilleggsarealet reduseres til 5,5 

m2. Garasjen skal etter TEK10 KAp 11 § 11-6 klees med brannhemmende kledning. 

Soveromsvinduene mot Nord skal etter forskriften være i brannsikkert glass, lukkede viduer. 

De vil kvalitetsikret støttemur/stablemur mot veg som har vært der fra tidligere eiere. Terrenget 

har ikke vært tashymetrert før støttemuren mot vegen ble anlagt  . Det anbefales gjerde oppå 

støttemuren .  
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1.1.    Sakshistorikk   

 Kort om bygningshistorien: I 1979 ble det godkjent et påbygg. Men påbygget over garasjen 

mot øst ble større enn godkjent. I 1984 fikk de godkjent en garasje i eiendomsgrense mot nabo. 

Garasjen ble større enn godkjent. I 2014 ble det satt i gang arbeid på bakgrunn av en 

byggesøknad, men de tidligerere ulovlighetene ble ikke omsøkt. Balkongen mot Øst må også 

omsøkes Pbl 20-1 c). Det dreier seg også om bruksndring av opprinnelig garasje til soverom. 

Redgjørelser for bruk av rommene i kjelleretg j.fr Pbl § 20-1 d) og g). 

Pbl § 20-1 k) forstøtningsmur mot veg er søknadspliktig.  

Gjerder er søknadspliktig vedr frisiktlinjer Pbl § 20-1 h). 

 

Pbl §31-2 Tiltak på eksisterende byggverk – Pbl §31-6 Bruksendring, Pbl §31-2 Tiltak utført 

utover godkjent plan , gjelder ved endring av eksisterende byggverk, På byggverk som er eller 

brukes, i strid med senere vedtatte planer, kan hovedombygging, tilbygging, påbygging, 

underbygging eller bruksendring eller vesentlige utvidelser eller endringer av tidligere drift 

bare tillates når de er i samsvar med planen.  Kommunen kan sette vilkår for å tillate tiltak etter 

§ 20-2 at også andre deler av byggverket enn det tiltaket gjelder settes i forsvarlig stand. F.eks 

at kommunen finner at HMS ikke er tilfredsstillende. og Pbl §31-8 – Utbedringsprogram . Rom 

for varig opphold skal vurderes ut fra sikkerhet mot brann, bygningsfysikk, installasjoner, lys og 

utsyn, radon, Pbl § 20-1 d) og g). Støykrav bør vurderes etter T1452. Terrenginngrep skal 

dokumenteres , Pbl 20-1. 

§ 19-1 Søknad om dispensasjon. Det må i denne søknaden søkes om dispensasjon fra fler 

bestemmelser. Veimymdigheten i kommunen er høringsinstans vedr byggegrensen til veg.. 

(Se for øvrig redgjørelser om dispensasjonene. § 19-2 HMS er viktig mtp et vedtak fra 

kommunen om dispensasjon fra bestemmelsene. § 21-10 Kommunen har i denne saken ikke 

krevet søknad om midlertidig brukstillatelse.  
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2. Redgjørelser    

2.1. Vedr. tidligere bygningshistorikk og godkjenninger 

Tiltakshaver søker om unntak fra bestemmelsene. At tidligere eiere har foretatt seg ulovligheter 

utover det de har fått tillatelse til. Nåværende eier omsøker dette ved å søke om unntak fra 

bestemmelsene, bla.a da de ikke kunne påvirke. Det er dessuten en betydelig økonomisk 

belastning. Forutsetningen bør være at eksisterende konstruksjon blir godkjent etter en 

tilstandsundersøkelse. Av hensyn til risiko og sikkerhet bør en tilstandsundersøkelse komme i 

gang så rasdkt som mulig. Terrengendringene skal ha vært foretatt av tidligere eiere.  

Opprinnelig har eiendomsgrensene blitt prosjektert og burde ha blitt stukket ut etter 

satsmåling. Koordinatene fra dette arbeidet eksisterer i målebrevskart for G.nr.38 B.nr. 348 for 

x og y koordinatene. Punktene 1 til 9 kan ikke ha blitt stukket ut da de ikke gjenfinnes i dag. 

Målebrevskartet mangler komplette utstikningsdata, men terrenget ble ikke tashymetrert. 

Antagelig har ut og innkjøringen til fjellkleiva vært noe som har ført til en utvidelse av terrassen. 

Fylling med etablering av stablemur. Det vil være en løsning å kvalitetsikre denne støttemuren  

Som gjøres i egen søknad,. I denne sammenheng vil det derfor være smart å foreta en 

grensejustering.  

Det er målt 12,5 m fra veggliv til Cl Fjellveien.(Målebrevskartet) 

Veglovens §29 sier at grensen bør være 15 m 

Fjellveien er en adkomstvei med reguleringsbredde 8 m. Normalt skal tiltak varsles 

vegmyndighetene dersom ikke byggegrense er etablert. I dette tilfelle er byggegrense etablert. 

Da tiltaket er delvis utenfor byggegrensen anbefales likevel høring hos vegmyndighetene. 

 

Det er i kjelleren etablert rom for varig opphold, den tidligere garasjen er gjordt om til soverom. 

Den tidligere foaje/garderobe i 1 etg. er omgjordt til bad og må derfor omsøkes som en 

bruksendring. 

I forbindelse med denne søknaden er det foretatt en redgjørelse av rom basert på KAP 11 

sikkerhet mot brann, KAP 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk , KAP 13 Miljø og helse 

herav §13-12 lys og §13-13 utsyn samt §13-14Generelle krav om fukt og §13-15 Fukt fra 

grunnen  KAP 14 – Energi . Anbefaler en ny brannrapport som bør være ferdig før IG søknad. 

I det tiltakshavere må omsøke søknadspliktige tiltak utført innvendig er de innstilt på å foreta 

en tilstandsvurdering med en tiltaksplan basert på de faktiske forhold. Utførelsen av disse 

tiltakene skal dokumenteres og KAP 2 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav bør håndheves. 

Gjelder spesielt §2-2 verifikasjon av krav og §2-3 Dokumentasjon av løsninger. Vegger , gulv og 

tak skal dokumenteres. Det kan synes for meg at det opprinnelig har vært kryperom i vestre del 

av kjeller. Dette har nå blitt rom med full takhøyde. Arbeidene er ikke dokumentert. Noe av 

disse arbeidene kan imidlertid dokumenteres.  
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2.2. R a m m e b e t i n g e l s e r. 

1.  Tomteareal :614m2(Netto -Matrikkel) 

2.  Tomteareal :634m2(Målebrev) 

3.  Bya :Hovedhus 128 m2 

4.   

5.  Garasje-Deler rives Bya: Garasje 18 m2(Før 22 m2) 

6.  Biloppstillingsplass = 12,5 m2 

7.  BYA-Sum= 158,5 m2 

8.  Grad av utnytting (Tillatt) :   25 % BYA – tilsvarer BYA = 153,3 m2 

9.  BYA som blir revet A=4,5+5= 9,5 m2 

10.  BYA som er over maks utnyttelse etter riving = 5,2 m2 

11.  Gj.sn. Mønehøyde : 5,8 m 

12.  Gj.sn. Gesimshøyde: 4,1 m 

13.  Takvinkel            20 gr. – Saltak 

14.  Takvinkel tilbygg mot Øst – 8 gr. 

15.  Takvinkel inngang mot Vest – 20 gr. 

16.  Uthus – Rives 

Tabell 2.2 – Rammebetingelser  

 

2.3. Oversiktsplaner  

Situasjopnsplan fra Oppegård kommune er supplert med ; 

 D1-Situasjonsplan etter oppmåling fra Romerike Oppmåling AS 

 D2 – Utomhusplan 

 D3 – Avkjørselsplan 

 D4 - Situasjonskart 

 Den nedre avkjørselen har vært der fra starten medn er lite brukt. 
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Avkjørsel/innkjørsel til Fjellveien er forbedret. Siktlinjene skal sjekkes opp med høyden på 

gjerdet. Deler av garasjen søkes revet grunnet krab til U-grad. BYA = 25 % . Uthuset på 

baksiden er ikke byggeanmeldt og vil bli revet. Videre søkes det om et utvidet 

inngangsparti på 6 m2. 4 m2 utvidelse av terrassen. Under terrassen søkes det om en bod. 

Følgende punkter er kvalitetsikret ,tomtehjørner-ytre veggliv stiplet , hushjørner, 

garasjehjørner, topp stablemur. Senterlinje fjellveien(Samleveg reguleringsbredde 8 m – 

Kjørebane 5,5 m) og senterlinje sørvegen. (Tegnet inn med reguleringsbredde 4 m) Samt 

utkjøringsvegen til sørvegen og fjellvegen. 

2.3.1. Grad av utnytting 
EKSISTERENDE FORHOLD 

- Tomteareal  : 614 m2.( Eiendomsgrense netto) 

- Areal – bolig- eks :     128 m2 

- Arreal – garasje     22,5 m2 

- Ulovlig uthus     5 m2 

- Biloppstillingsplass    18 

- BYA      173,5 m2 

- Grad av utnytting,eks  = 173,5/614 m2X 100%     = 28,3 % 

- OMSØKT FORHOLD 

- Areal – bolig- eks :     128 m2 

- Biloppstillingsplass     18 m2 

- Arreal – garasje , redusert   18 m2 

- Tillegg inngang      6 m2 

- Tillegg terrasse     4 m2 

BYA =      174 m2 

Grad av utnytting = 168,5/614 m2 X 100%              = 28,3 % 

 

2.3.2. Høyder  

Det er målt terrenghøyder ved innkjørsel, hushjørner, topp mur, gesims, møne, senterlinje 

Fjellveien og  fjellkleiva, og utkjøringsveg sør, utkjøringen til Fjellkleiva. Kotehøyder er innmålt 

og dokumentasjon på dette kan vedlegges. Spesielt er kotehøyder for senterlinje veg 

registrert.(Midtpunkt i nåværende kjørebane) samt hushjørner. Kotehøyde ved hushjørne K4 

er markert på tegningene. 

2.3.3. Gjerdet 

Melder om avvik for gjerdet i sør som er utenfor eiendomsgrense(4 av gjerdestolpene). 

Videre skal det etableres gjerde på støttemuren ved godkjennelse. 

2.3.4.   Terrengendringer – Pbl § 20-1 

Terrengendringer i forhold til opprinnelig godkjent tomt er ikke dokumenterte. Målebrevskart 

for tomten foreligger med x og y koordinater foreligger, men ikke med en komplett 

utstkningsplan for veg. Terrenget ble ikke tashymetrert da tomta ble innviet. Vegens 
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senterlinjer har blitt målt nylig også høyder og dataene er omgjordt til aures koordinater og 

tastet inn på arealplanene. Terrenget slik det foreligger i dag er vist på tegning  E4 – Snitt A-A 

Eksisterende opprinnelig terreng fra byggesøknadstegningene i 1968 er nå tegnet inn. 

Terrenget slik det er i dag og søkes om er gjennomført av tidligere eier. 

2.3.5. Støttemuren 

Støttemuren er vist på snitt A-A. Det er tidligere eiere som har etablert støttemuren og den har 

antagelig vært etablert i forbindelse med at avkjørsel og innkjøring fra Fjellkleiva ,har vært for 

smal, masser fra kryperom. Støttemuren er ikke dokumentert og bør derfor kvalitetsikres. Det 

skal være gjerde på støttemur mot Fjellkleiva. Anbefaler at støttemuren sendes som egen 

søknad. 

2.3.6. Innmåling  av tiltak og registrering på kartverk - grensejustering 

Det er foretatt innmåling av Hushjørner, gesims og mønehøyder ved hushjørner, senterlinje for 

veg m. høyder.(Slik vegen foreligger i dag.) Reguleringsbredde for Fjellkleiva er  5 m. 

Reguleringsbredde for Fjellveien er 8 m.   . Den eksisterende grensen går i dag delvis på 

kommunens eiendom for veg. Verdiene fra oppmålingen er registrerdt inn på D1,D2 og D3 

digitalt og overført til D4. 

 

2.4.  KRAV I PLAN OG BYGNING SLOVEN MED FORSK RIFTER  

2. 4.1.  Plan og bygningslove n  
2.4.1.1.  Pbl §31-2 – Tiltak på eksisterende byggverk 

http://dxp.dibk.no/dxp/content/rundskriv/17/  
Dert skal etter loven stilles de samme krav ved bruksendring som ved 
nybygging. 

2.4.1.2. Pbl §31-4 – Pålegg om dokumentasjon og utbedring 
Kommunen kan etter skjønn pålegge bygningstekniske og planmessige 
utbedringer. Det er gitt råd om en tilstandsvurdering og tiltaksplan før IG 
søknad 

2.4.1.3. Pbl §31-6 – Bruksendring 
 

2.4.2. Byggesaksforskriften – SAK 10  

§10 Krav til kvalitetsikring 

§10-1 Kvalitetsikringsrutiner for oppfyllelse av krav i Plan og bygningsloven 

Kvalitetsikringsrutinene er gjennomgått og blir anvendt på dette prosjektet. 

Iflg. Byggesaksforskriften SAK10 §10-1 og §10-2 

Første ledd – bokstav b; Foretak med ansvarsrett må dokumentere kvalitetsikring av eget 

arbeid iht egne rutiner.  

Bokstav c; Styring av andre foretak, spesielt knyttet til Kontroll, spesielt også § 12 ansvar og § 

12-2 Søkers ansvar i denne sammenheng, påse at de ansvarlige foretak blir samordnet.  
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Bokstav d; Rutiner for å identifisere,behandle og lukke avvik fra krav gitti eller med hjemmel i 

plan og bygningsloven.  

 

2.4.3. Norsk kommunalteknisk forening  

Tekniske krav i eksisterende byggverk. – Eksempler på unntak etter Plan – og 

bygningsloven §31-2. 

2.4.3.1. Redgjørelser for de fysiske arbeidene som planlegges gjennomført.( Etter 

tilstandsrapporten) 

2.4.3.2. Planlagt arbeid avgrenset til tiltak – Pbl § 20-1 

Viser til referat forhåndskonferanse. – Tiltaket ansees som vesentlig endring av bygning 

-  Hovedombygging 

2.4.3.3. Identifisere krav.  

Se 2.4.1 og 2.4.2. I størst mulig grad bør tiltaket tilfredsstille tekniske krav iht. TEK10. 

Se for øvrig 2.7 

2.4.3.4. Unntak fra tekniske krav 

Det er tiltakshavers ansvar og dokumentere at vilkårene for å søke om unntak fra 

tekniske krav .  

 2.1.1. Uforholdsmessige kostnader å tilpasse byggverket til de tekniske kravene 

 2.1.2. Forsvarlig for å sikre hensiktsmessig bruk. 

 2.1.3. Nødvendig for å sikrte hensiktsmessig bruk. 

 2.2. Krav til opplysninger som må foreligge ved søknad om unntak etter pbl § 31-2 

 (Kommunen skal legge opplysningene fra tiltakshaver til grunn for sin 

saksbehandling) 

 

2. 4.4.  Teknis ke krav – TEK 10  

2. 4 . 4 . 1 .  Gene rel l e  krav  

 §2 - Dokumentasjon av oppfyllelse av krav 

- §2-1. Verifikasjon av funksjonskrav . 

Verifiserer herved at det er hovedombygging og at derfor gjelder samme krav som ved 

nybygg, men at der kan søkes unntak basert på tilstandsrapport.  

- §2-2 Verifikasjon av ytelser 

Verifikasjon er den delen av dokumentasjonen som viser at regelverket er fulgt. 

Dokumentasjon må ha innhold og form som sikrer god sporbarhet i forhold til alle krav. 

For å sikre god sporbarhet skal denne være skriftlig. Ansvarlig foretak skal påse at slik 

dokumentasjon foreligger og at den er lett tilgjengelig. 

- §2-3. Dokumentasjon av løsninger. 
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Prosjekterende utarbeider tilstrekkelig dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt 

tilfredsstiller krav i teknisk forskrift. Resultatet av tilstandsundersøkelsen komme med forslag til 

evnt tiltak som skal danne prosjekteringsunderlaget.  

Ansvar for ansvarlige foretak opphører formelt ved ferdigattest. I pbl. § 23-3 syvende 

ledd er det imidlertid presisert at kommunen kan gi pålegg om utbedring av mangler 

som skyldes forhold i prosjektering eller utførelse innen fem år etter ferdigattest. 

Tilsvarende skal ansvarlige foretak oppbevare dokumentasjon om tiltaket i fem år etter 

ferdigattest.  

- §3 - Dokumentasjon av produkter 

Ved bruk av utenlandske produkter bør de ha ce merking eller annen godkjennelse. 

Produktene som bygget fra før er bygget opp av er fra før godkjente byggematerialer. 

 

- §4 – FDV – Dokumentasjon for forvaltning , drift og vedlikehold 

- §4-1 Dokumentasjon for driftsfasen 

Mindre bygninger som naust o.l er unntatt. Dokumentene er anbefalt for å kunne 

vedlikeholde bygget på en best mulig måte samt sikre at arbeider blir forsvarlig utført og 

dokumentert i ettertid. En fullverdig FDV mappe kan inneholde; 

 

- a. Miljødokumentasjon som miljøoppfølgingsplaner (forprosjekt) 

- b. Brannkonsept 

- c. Fasadetegninger 

- d. Plantegninger 

- e. Representative snitt 

- f. Bebyggelsesplan med veier, parkering, beplantning, utendørs VVS-ledninger, el-

ledningsplan 

- g. Statiske beregninger og tegninger av bærende bygningsdeler 

- h. Energiberegninger 

- i. Branntekniske tegninger/planer 

- j. Arbeidstegninger 

- k. Produktblader 

- l. Serviceavtaler 

- m. Grunndata 
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- n. Offentlige dokumenter, brukstillatelser, målebrev, tillatelser, ferdigattest, sluttført 

gjennomføringsplan 

- o. Plan med planbestemmelser 

- §4-2 – Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen 

Eier må sørge for at dokumentasjonen oppbevares på en betryggende måte og holdes 

ajour ved endringer i bruksforutsetninger eller fysisk utførelse i løpet av byggverkets 

levetid.Iflg. byggesaksforskriften §8-2 pålegger søker å påse at det blir fremlagt slik 

dokumentasjon senest før søknad om ferdigattest. 

 

 

- §5 – Grad av utnytting 

Se tabell 2.2 over samt 2.3.1 ovenfor –  

- §6 – Beregnings og måleregler 

- Gesims og mønehøyder er beregnet ut fra reguleringsbestemmelsene 

 

2. 4 . 4. 2 .  Naturpåkjenninger, uteareal  og ytre mi l jø  

- §7-1. Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

Byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng må ikke bli usikker som følge av tiltak, som 

for eksempel terrenginngrep. Bestemmelsen omfatter alle typer tiltak  

som kan føre til fare for grunnen, eksempelvis sprengningsarbeider, gravearbeider og 

andre terrenginngrep som f.eks. høye og bratte utsprengte/utgravde skråninger.  

 

2. 4 . 4. 3 .  Krav ti l  byggverk 

§10-2 Konstr uk s jonssi kk er het  

- En gjennomgang og godkjennelse av det som har vært utført anbefales. 

- Taket over soverommet i 1 etg. og etageskilleren til kjelleren bør kvalitetsikres.  

Anbefaler også å sjekke loft dersom dette ikke fra før har vært ventilert. 

§11 –  S ikk er het  ved bra nn –  Evnt  for ebyggende t i l ta k  

- En gjennomgang med rapport anbefales. 

- Garasjen bør brannsikres mtp brannsmitte. Brannvinduer erstatter eksisterende vinduer i 

Nord vegg. 

- Rømningsvindu i kjeller ,vegg mot vest 

§12 –  Pl a nl øsni ng og bygni ngsdel er i  byggverk  

- §12-7 – Krav til rom og annet oppholdsareal 

-  Bod og andre rom i kjeller, høyde  2,0m 

- Rom for varig opphold A= 7 m2 (anbefalt minimum) 

- §12-9 – Bad og toilet 
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- Spes krav til våtrom. Ref rutine ved uavhengig kontroll 

- §12-16 – Trapp som er rømningsvei, bredde 0,9 m  

§13 –  M il jø  og Hel se 

- §13-2 – Ventilasjon i boenhet 

Kravet er gjennomsn. Frisklufttilførsel på 1,2 m3 pr. t pr. m2 gulvareal 

Soverom 26 m3 pr. t pr. sengeplass 

Andre rom 0,7 m3 pr. t pr. m2. 

- §13-4 – Termisk inneklima 

Bla.a plassering av luftinntak 

- §13-5 – Radon mindre enn 100 Bq/m3 

- §13-12 – Lys – Tilfredstillende lys 

Anbefalt 

Gjennomsnittlig dagslysfaktor min 2% 

Alternativt rommets dagslysflate 10 % 

- §13-15 Fukt fra grunnen 

- Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken skal det 

treffes nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og hindre at fukt trenger inn i 

konstruksjonen. Drensledning rundt grunnmur skal normalt ligge lavere enn gulv på 

grunn. 
- §13-18 – Fukt fra inneluft 
- Bytgningsdeler og konstruksjoner skal prosjekters og utføres slik at de ikke blir 

skadelig oppfuktet av kondensert vanndamp fra inneluften 

- §13-19 – Byggfukt 

- Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging/forsegling at det ikke 

oppstår problemer med mugg- og soppdannelse, nedbrytning av organiske materialer 

eller økt avgassing. 

§13-20 – Våtrom  

Våtrom – bad – etter våtromsnorm. 

§14 –  Energi  

- §14-3 – Minimumskrav til energieffektivitet 

- §14-1 For tiltak i eksisterende bygg gjelder i utgangspunktet de relevante energikravene i 

dette kapitlet. Tiltak i eksisterende bygg omfatter bl.a. tilbygg, påbygg, underbygg og 

bruksendring. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 31-2 kan kommunen etter 

søknad, gi unntak fra tekniske krav på visse vilkår. Dette gjelder ved bruksendring, 

nødvendig ombygging og rehabilitering. Det kan f.eks. være tilfeller der kravene er 

urimelige sett i forhold til energibesparelsen tiltaket vil gi. 

 

§15 –  Instal las joner og anlegg.  

Bør sjekkes ,  evnt påpekes, anbefal inger.  
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2.5.  Risiko og sårbarhetsvurderinger  

 

2.5.1. Sikkerhet mot naturpåkjenninger  

-  Skader som følge av flom ansees mindre sannsynlig.  

- Støttemur kvalitetsikres. Se §7-1(Egen søknad) 

2.5.2.    Tilstandsvurdering 

- Tilstandsvurdering bør gjøres først.Og bør føre til en tilstandsrapport og tiltaksplan 

2.5.3. Konsekvensene for lokalsamfunnet og hjemmelshaverne 

- Det har stor betydning for lokalsamfunnet å for hjemmelshaverne å få gjennomført 

tiltakene. En spent situasjon der naboene har klaget. Støttemuren og faren for ras. 

Sikkerhet ved etablering av gjerde.Det har betydning for miljø at tingene er i orden og at 

sikkerheten er innenfor rammene og at det ikke er noen risiko å bo der. 

2.6. Redgjørelser for dispensasjoner og unntak 

- Byggegrensen  

Gjeldende byggegrense har kommet etter at huset ble bygget. Tiltakshaverne ønsker en 

gang og  plass for garderobe. Kan ikke se at tiltaket skjemmer estetisk. Inngang foran 

hoveddør på 1,5x1,5 m2 hindrer ikke manøvreringsareal. Det må være nok takhøyde ved 

inngang.  

-      Grad av Utnytting(Se beregning pkt. 2.3.1.) 

Totalt bebygd areal det søkes om er 10 m2. Gang 6 m2 + Terrasse 4 m2. Grad av utnytting 

blir det samme før og etter tiltaket. Kan ikke se at tiltakene fører til redusert sikkerhet.  

- Midtregulert veg. 

- Avstanden til midtregulert veg skal etter vegloven være større enn 15 m. Regulert 

vegbredde skal tidligere ha vært 8m, nå 10 m. Det betyr at formålsgrense for veg alltid har 

ligget på tiltakshaveres eiendom. Det at tiltakshaver bringer i orden gjerdet slik at sikten 

ved utkjøring blir bra vil være  betydningsfyllt. enn at inngangen kommer 1,2 m nærmere 

forrige regulerte senterlinje for veg i Fjellinjen. Mulighetene for tryggere inn- og utkjøring  

Fjellveien 

Terrassen-underliggende bod 

Trekker terrasseveggen 1 1 etg tilbake til opprinnelig, terrassen 0,4 m ut.Det er mangel på 

bodplass. En terrasse med bredde 1,4 m vil oppleves som tilfredsstillende. 1 m bredde 

virker noe snaut. 

Redgjørelser om unntak 

Ansvaret for at dokumentasjon av søknad om unntak fra bestemmelsene blir gjennomført 

er tiltakshaver  om at det ikke er lov å bygge ut over tillatelsen. Dersom det bygges utover 

tillatelsen innebærer dette en endringssøknad når endringen blir oppdaget og er 
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betydelig. Endringene er for en stor del foretatt av tidligere eiere. De godkjente tiltakene 

med garasje , tilbygg mot øst og de overskridelsene som er gjordt her må det søkes unntak 

fra bestemmelsene. Vedr. søknad om bruksendring av tidligere garasje er dette foretatt av 

tidligere eiere. Men her søkes det om bruksendring på vanlige vilkår.Det som er utover 

tillatelsen må nåværende eier søke om unntak fra bestemmelsene. Av innredning og 

endringer ellers i forhold til godkjenningene har jeg forstått  at dette er foretatt av 

nåværende eiere. De ønsker å få godkjent dette utifra det som er søknadspliktig. Som 

våtrom og konstruksjonssikkerhet, samt krav i plan og bygningsloven for rom til varig 

opphold,til romhøyde(2 m) ,lys,varmeenergi, lyd og radon. Det er målt en takhøyde på 2,2 

m i kjelleren og kravet er 2 m takhøyde.Det har ikke vært snakk om å gjøre rominndelingen 

annerledes enn slik det nå foreligger i Kjeller og 1 etg. 

Altanen mot syd-øst er foretatt av tidligere eier og nåværende eier søker om å få den 

godkjent samt tilbygget over tidligere garasje.  

Tiltakshaver ønsker en inngang slik det var før , med trapp . Han har fått vite at han har 

ansvaret selv for å søke om dette etter 2.6.4.  

Videre arbeid etter rammetillatelse 

Det har stor betydning for bygningen i seg selv og for senere vedlikehold at den blir 

identifisert. Hva har vært gjordt og hva er bygningsdelene bygget opp av.  

Det som har vært gjordt bør dokumenteres. Det bør undersøkes nærmere hva yttervegger 

golv etasjeskillere er bygget opp av ved en tilstandsundersøkelse. Derfra kan man vurdere 

hvilke videre tiltak som må til etter plan og bygningsloven. En slik undersøkelse gir en 

tilstandsrapport med en tilatksplan. Fra denne tiltaksplanen må man vurdere hva det må 

søkes unntak fra, se pkt. 2.6 ovenfor. En komplett oversikt over  det som det søkes unntak 

fra bør foreligge i IG søknaden. 

2.7.   Estet isk redgjørelse 

- Har ikke noe spesielt å bemerke. 

2.8.  Redgjørelse for støy 

- Oppegård kommune har egne forskrifter for støy. Anbefaler en kontroll av støynivå ift 

kravene 

2.9.  Redgjørelse for kontroll  

-  Ov er ord ne t  an svar  for  kon tyro l l  bø r  vu rd er e s  v ed  IG sø kn ad (Se 5185)  

- UTF – sjekklister og rutiner i.h.t foretakenes kvalitetssystem 

- Kontrollplan 

- Uavhengig kontroll-våtrom,  

Det er selvfølgelig avhengig av når baderommet er utført og om det var søknadspliktig da. 

Baderommet i dag er ikke dokumentert og en tilstandsundersøkelse med kontroll vil kunne 

gi en visshet. Klareres ved søknad om IG 
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- Tilstandsvurdering. Først blir det gjennomført en tilstandsundersøkelse. Som gir en 

tilstandsvurdering og rapport. Ut i fra denne fastlegges evnt. Tiltak. ,søknad om unntak 

2.10.  Nabovarsl ing 

- Nabovarsling er sendt ut og det er kommet inn 2 merknader, en fra Fam Barstad om 

grensejustering, Og en fra fam. Gylthe(Besvart i eget brev,vedlagt ). Vedr. klagen tilø 

Barstad skal det nå være klart at søknaden gjelder ikke grensejustering.  

 

2.11.  Erklæring om ansvarsrett – Fors lag t i l  t i l taksklasser.  

- Forslag til tiltaksklasser ved søknad opm rammetillatelse 

 SØK - Ansvarlig søker -      Tiltaksklasse 2. 

 PRO – Overordnet ansvar for prosjektering –   Tiltaksklasse 1. 

 UTF – Innmålin og utsetting av tiltak   Tiltaksklasse 2 

 PRO - Prosjektering av Utearrealer og landskapsutforming - Tiltaksklasse 2 

- Fagområder som IG søknaden bør/kan inneholde 

 SØK - Ansvarlig Søker –      Tiltaksklasse 2 

 PRO - Konstruksjonssikkerhet    Tiltaksklasse 1 

 PRO - Veg Utearrealer og landskapsutforming -  Tiltaksklasse 2 

 KONT – Overordnet ansvar for kontroll   Tiltaksklasse 1 

 KONT/PRO - Bygningsfysikk     Titaksklasse 1 

 PRO/UTF - Riving og miljøsanering    Tiltaksklasse 1 

 KONT/PRO/UTF – Brannkonsept    Tiltaksklasse 1 

 KONT/PRO -  Konstruksjonssikkerhet -   Tiltaksklasse 1 

 KONT - Lydforhold og vibrasjoner    Tiltaksklasse 1 

 UTF – Veg og grunnarbeider    Tiltaksklasse 1 

 UTF – Landskapsutforming     Tiltaksklasse 1 

 UTF – Tømrerarbeider og montering…   Tiltaksklasse 1 

 UTF – Murarbeider      Tiltaksklasse 1 

 PRO/UTF – Taktekkingsarbeider    Tiltaksklasse 1 

 KONT – Sanitærinstallasjoner    Tiltaksklasse 1 

 KONT – Ventilasjon og klimainstallasjoner   Tiltaksklasse 1 

 

2.12.  Gjennomføringsplan –  Sak10 § 5-3 

- Tiltakshaver ønsker om mulig ikke å gjøre for store endringer ut i fra slik det er nå. Han er 

inneforstått med at tiltakene må kvalitetssikres og at det bør foretaes en tilstandsvurdering 

og tiltaksplan. Arbeider som er utført bør dokumenteres.  

- Etter at rammesøknaden er godkjent er planen å gjennomføre en tilstandsundersøkelse 

og vurdering og en anbefalt tiltaksplan. 

- Deretter søkes om igangsettelse og herav evnt unntak fra bestemmelsene. 
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