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Sak 2012/2084 – Riving - Ny dobbeltgarasje – Støttemur – Avkjørsel. 
Omsøking av ulovlig bygd bod. 
Et prosjekt med små marginer og og toleranser har blitt gjennomført . 

Tiltaket har blitt gjennomført uten store komplikasjoner. .  Ansvarsforholdene har vært klare.  

Tiltaket er stort sett gjennomført etter produksjonsunderlaget, men det meldes om  avvik  

 Installasjoner er ikke prosjektert. 

1 Melding om  endringer ved søknad om ferdigattest – Endringssøknad 

Viser til mangelbrev datert 24.02.2016.  

Pbl § 20-3 Tiltak som krever søknad og tillatelse.Skedsmo kommune ber om en 

endringssøknad som er kvalitetsikret. SAK10 § 8-1 femte ledd . Oppdatering av 

situasjonsplan og tegninger slik prosjektet er utført.(Vedlagt – se bilag) 

1.1 Endring som krever endringssøknad 

1.1.1 Mønehøyden 

TEK10 § 6-2 gjennomsnittlig mønehøyde regnes som mønehøyden, altså maks 

mønehøyde refereres det til. Reguleringsbestemmelsene 1.123 For hver bolig skal det 

avsettes plass for oppstilling av minst en bil. Garasjen skal anmeldes sammen med huset 

og tilpasses dette med hensyn til materialvalg, form og farge, hvilket er blitt gjordt.  

 

Det er desverre registrert et avvik på mønehøyden og vi må omsøke dette ved å 

sende denne endringssøknad. 

Produksjonstegningene i godkjent søknad hadde mønehøyde 4,92m. Mønehøyde 

etter bygging er målt til 5,63 m fra OK betongdekke 



Søknad om tiltak     Tiltakshaver : Rune Emblemvaag 
 
 

 
Side 2 av 3 

 

 

På godkjente tegninger var raftet tegnet så lavt at det kom i konflikt med muren og 

var byggeteknisk ikke mulig å gjennomføre. Det var da meningen å heve raftene og 

la mønehøyden forbli. Dessverre ble det ikke slik. Det ble vurdert slik at den nye 

takvinkelen ville forringe det estetiske uttrykket. Mønehøyde ble derfor økt for å få 

en mer riktig takvinkel. 
 

Fordeler ved å heve mønehøyden 

 Raftet kommer ikke i konflikt med støttemuren 

 HMS - Mindre risiko for at barn som leker kan klatre opp på taket. Dette var ett 

problem tidligere. 

 Bedre estetisk uttrykk.. 

 Mer brukervennlig høyde på hems – lysåpning dør 1,75m. 

Ulemper ved å senke mønehøyden 

 lysåpning  1,35 m  vil gi mindre tilgjengelighet til hems og derfor vanskeligere å holde 

orden. 

 HMS – Økt risiko der barn leker. 

 Bygningskonstruksjonen for hemsen må endres ift tidligere tegninger 

1.1.2 Tegningene 

Tegningene er revidert(Vedlagt) 

1.1.3 Støttemuren 

Muren er utført etter produksjonsunderlaget.. Men det meldes om et lite avvik i.forb. med 

utførelsen av støttemuren. Det samme med plate på mark og de 2 sjaktene. 

Situasjonsplanen er blitt noe revidert.(Vedlagt). Trappen er blitt noe flyttet og lengden på 

muren noe kortere. Smijernsrekkverk skal ha blitt montert,  

1.1.4 Situasjonsplanen - Utomhusplanen - Avkjørselsplanen. 

       Situasjonsplanen har blitt revidert og vedlegges. 

1.2 Annet 

1.2.1 Grunnarbeidene 

Grunnarbeidene er utført slik at Inn og utkjøringen kan skje tilfredstillende. Dokumenterte 

løsninger der geoteknikker har veiledet når det trengtes. Fall mot sandfiltergrøft/kum. 

Asfaltdekke mangler 

1.2.2 Byggeplassen 

       Allt avfall skal være fjernet. Det er ingen byggematerialer til overs. 

1.3 Nabovarsling 

       Naboene i nabolisten er varslet med dette brev og bilag 
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