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1. 5174 – Søknad om tiltak - Skjema med underskrift vedlagt 

2. Grad av utnytting – Tallene skal nå samsvare med utfyllt 5175.  

2.1. Omsøkt forhold – 28,3 % BYA 

2.2. Grensejustering er ikke aktuelt.   

3. Vedlagt 5175 – Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bvoligspesifikasjon i m.. 

4. Situasjonskart vedlagt – D4 situasjonskart 

5. Redgjørelser for opplysninger gitt i nabovarsel – Vedlagt Opplysningene som ble 

nabovarslet og det står der også at dokumentet er å finnes på www.bockeliebygg.no  

6. Tegningene E1-E8 er rev. Og påført opprinnelig eksisterende terreng 1968. 

7. Tegning E1 – A2 – Samletegning 1:100 – Viser Nord fasade med vinduer. 

8. Garasjen tilbakeføres til sist godkjent 1984 

9. Gjerdet og frisikt vil bli ordnet opp i. 

10. Støttemuren regnes ikke å være fysisk sammenhengende med boligen, egen søknad. 

Muren er ikke dokumentert og har ikke vært kvalitetsikret.  

11. Romerike Oppmåling – 5181 – Erklæring av ansvarsrett – sendt for justering.Returneres 

søker 

12. Norsk Bygningskontroll as – 5181 – Erklæring av ansvarsrett – sendt for justering. 

Returneres søker 

13. Ny gjennomføringsplan   

a. Overordnet ansvar for prosjektering er ikke lenger iflg DiBk – Direktoratet for 

byggkvalitet. Det var i følge dem en feiltakelse fra DIBk at de fornyet ansvarsområdet . 

b. Norsk Bygningskontroll as har kun overordnet ansvar for utførelse. 

Tilstandsundersøkelsen. Firma som tar seg av kontroll av denne utførelsen er 

tiltakshavers ansvar. Opplysninger om dette foreligger derfor ikke nå men vil foreligge 

ved IG søknad.  

c. Anbefaler at tilstandsvurdering skjer først. Deretter vet tiltakshaver hvilke foretak som 

trengs. Dette blir meddelt i IG. 
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d. Dato for gjennomføringsplan er oppdatert 

e. Medvirkende vil få tilsendt samsvarserklæring med beskrivelse som de vet at de må 

fylle ut, underskrive og returnere når den tid kommer. 

f. Kryss og datoer for samsvarserklæring på gjennomføringsplan taes til etterretning 

14. Støykravet i  T-22334 er kommet etter siste godkjente søknad i 1979.  

15. Søknaden inneholder tiltak; 

a. Pkt. a, b og c 

d. Faller ut 

e. Gjerde mot vei skal ikke være høyere enn at det går klart fra frisiktsonen fra avkjørselen. 

Gjerdet er plassert innenfor eiendomsgrensen. Regulert vei 8 m kom senere. 

f. Bruksendring av garasje til soverom 

g. Oppdatert vedr bruksendring av rom  i kjeller 

h. Bruksendring av krypkjeller til oppholdsrom i kjeller. Går frem av eks tegninger.Vedlagt 

i. Terrengendringer er påført tegningene E1-E8 

j. Balkong, påbygg til opprinnelig garasje 

k. – p er tatt ut av søknaden etter anmodning.  

Vedr punkt p. En evnt bekreftelse på at rommene tilfredsstiller de tekniske kravene vil 

komme etter tilstandsundersøkelsen 

Disse forhold omsøkes; 

a. Fasadeendringer 

c. Riving og oppføring av ny pipe 

 

Presisering av gitte opplysninger 

1. Senterlinje Fjellveien er målt inn etter D3 – Avkjørselsplan 

2. Dette gjelder vedr evnt kritiske tiltak som har vært utført; Eks. vedr. 

konstruksjonssikkerhet, vedr. el. Vedr. Sanitær, varme og slukkeinstallasjoner som har 

vært installert men som det ikke er levert noen dokumentasjon på. Representerer en 

risiko.  

3. Rev. Side 2 

4. Den opprinnelige avkjørsel var til Fjellkleiva.  Den er nå flyttet til Fjellveien. .Evnt 

fortsatt bruk av denne i tillegg til Fjellveien må det søkes om da det ikke er lov å ha 2 

avkjørsler.  

5. Ja 

6. Nei, men et tre hindrer bruk av vendehammeren 

7. Sportsbod bør være ferdig prosjektert ved søknad om IG 

8. Revidert 

9. S 7-11 er forhold som bør avklares nærmere før det søkes om IG. 
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10. En spent situasjon der naboene har klaget. Støttemuren og faren for ras. Det har 

betydning for miljø at tingene er i orden at sikkerheten er innenfor rammene og at 

det ikke er noen risiko å bo der. 

11. Revidert. Også vedr. rom. 

12. Det gjelder inngang mot Vest. Eier ønsker å fremme løsningen vedlagt. 

13. Uavhengig kontroll av våtrom anbefales da de nyetablerte våtrommene mangler 

dokumentasjon og det er dessuten et generelt krav. 

14. Situasjonsplan er situasjon i dag , ja. Har korrigert boligarealet Utomhusplan og 

avkjørselsplan er dokumentasjon på tiltaket slik det søkes om. 

15.  

Vedr. dispensasjon fra bestemmelsene; 

 Byggegrense mot veg 

 Grad av utnytting 

Begrunnelsene og redgjørelsene for søknad om dispensasjon fra bestemmelsene er 

revidert i følgebrevet. 

 

Klage fra Mette og Dennis Gylthe 

1. Vedr. for sent innsendt klage fra Nabo Mette og Dennis Gylthe; 

- De har ikke vist til det dokumentet ; Nabovarsel 5154 – Inkl. 5155 og 5156 der det 

beskrives hva det søkes om og at det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene 

vedr. byggegrensen og vedr. grad av utnytting.  

2. De 4 siste gjerdestolpene mot sør ligger utenfor grensen og vil bli bragt innenfor. 

Støttemuren vil bli kvalitetsikret i egen søknad. De utraste stenene bør fjernes raskt. 

3. Sjekker opp hekk. 

4. Grensemerkene er på kartet. De nødvendige justeringene blir gjordt deretter 

5. Vedr. Grad av utnytting og utv. av terrasse med underliggende bod. Dette er en del av 

søknaden. Vedr. kopling med garasje. Ref. B1-følgebrev og vil ikke få konsekvenser 

for nabo Mette og Dennis Gylthe. 

6. Egne forskrifter gjeldert for støy. Vedr. lys og andre bygningsfysiske krav er dette 

veiledende i forhold til teknisk forskrift.  

7. Vedr. omsøking av tidligere ulovlig utførte arbeider har dette blitt beskrevet i 

følgebrevet  

8. De brannbestemmelsene som gjelder mellom dere naboer er 8 m grensen . Grensen 

for avstand mellom byggverk m.t.p brannsmitte. Her er det god margin. 
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9. Vedr felles befaring – kan det være hensiktsmessig etter godkjent rammesøknad. 

 

Annet vedr søknaden; 

Det er viktig å lage en god plan for det som skal gjøres for å bringe ting i orden og skape 

trygghet. Gjennomføringen av dette prosjektet og dets vellykkethet vil avhenge av det 

omfanget arbeidet har og planen for gjennomføringen. Økonomien vil her ha betydning .  

Det er viktig å få kvalitetsikret muren så raskt som mulig også. 

 

Gjennomføringsplan 

1. Rammesøknad 

2. Rammetillatelse 

3. Tilstandsundersøkelse med tilstandsvurdering og rapport,  

4. Søknad om IG 

5. IG – tillatelse 

6. Utførelse av tiltak 

Kommentarer; 

Da det er krav om detaljprosjektering av eksisterende støttemur som medfører både tid og 

kostnad, men som ikke er bestillt anbefales egen søknad for støttemur. 

 

Det er for meg som ansvarlig søker slitsomt psykisk og få kritikk fra alle parter i prosjektet, 

men nå har jeg klart å komme gjennom mangelbrevet og revidert dokumentene. Mitt ønske 

er også å  lage en god plan for å rydde opp i byggesaken.  

 

Med dette håper vi på en rammetillatelse. 

 

MVH 
Bockelie-Bygg AS 
Rolf Bockelie 
Sivilingeniør 
 

 

 

 

 

 


