
Oppgaver til kurs i ByggSøk-byggesak – enebolig med utleie  
    
Oppgave 1 
 
Lag rammesøknad for følgende tiltak: 
Det skal bygges enebolig med utleieenhet på eiendommen Stensrudhavna 27, gnr/bnr 
105/304, i Gran kommune.   
 
Data om prosjektet: 
 
 Adresse:  Stensrudhavna 27, 2760 Brandbu 
 Gnr/bnr.: 105/304 
 Kommune: Gran 
  
 

Tiltakshaver:  Hans Mikkelsen 
 Adr:   Dvergstenlinna 9, 2770 Jaren 
 Tlf:   90105532 
 E-post:  nist@hotcom.no 
 
 Tomtas areal: 1.100 m2 

Det har vært avholdt forhåndskonferanse. 
 

Planstatus. 

Planens navn: Stensrudhavna 
Planens referansenr: E-156 
Plantype: Reguleringsplan 
Tomtens reguleringsformål: Boligbebyggelse 
Tillatt utnyttelses grad: BYA = 25% 
 

Data på eneboligen og garasjen: 

 Bruksareal (BRA):180 m2 
 Bebygdareal (BYA): 120 m2 
 Mønehøyde: 8,1 m 

Gesimshøyde: 5,5 m 
Oppvarming.: Bruk av biobrensel. 
 
Han ønsker å plassere huset 6,30 m fra eiendom gnr/bnr 105/305, 13 m fra eiendom 
gnr/bnr 105/312 og 18,5 m fra senterlinje vei mot nord/øst.  
 
Det går ikke høyspent over eller i nærheten av tomta. 
Tomta har adkomst til kommunal vei hvor avkjøringstillatelse er gitt. Det ligger 
offentlig vann og avløp i en kum i enden av stikkveien. 
Det er registrert radon i området, og det foreligger krav til forebyggende tiltak. For 
øvrig er byggegrunnen avklart som sikker gjennom reguleringen. 

 
Naboliste  

 
1.  105/303 Anders R Johannessen, Stensrudhavna 25, 2760 BRANDBU 
2.  105/303 June Sletta, Stensrudhavna 25, 2760 BRANDBU 
3.  105/305 Adresse Stensrudhavna 29. Nicolai Stenersen Dvergstenlinna 9 2770 

JAREN 

 



Ansvarlige foretak 
Ved søknad om rammetillatelse er det klart hvem som skal ha prosjekteringa av selve bygget, 
men det er ennå ikke avklart hvem som skal prosjektere for vvs og grunnarbeider. 
 
Det antas også at utførelsen deles inn i grunnarbeid inklusive grunnmur, tømrerarbeider og 
vvs. Ingen av disse foretakene er avklart til rammesøknaden. 
 
Det skal gjennomføres uavhengig kontroll på baderomsarbeidene. 
 
Org.nr  Bruker 

(sign) 
Passord 
(sign) 

Fagområde Samsvars- 
erklæring/ 
kontroll- 
erklæring 

Signatur 

12356748 Arkitekt 
Flink 

arkitekt arkitekt Søker og prosjektering av 
bygget 

Rammesøkn. 
Søkn. om IG 

Elektronisk 

    Prosjektering av 
grunnarbeider 

Søkn. om IG  
  

    Prosjektering av vvs Søkn. om IG  
    Utførelse av grunnarbeid 

inkl grunnmur 
Søkn. om 
ferdigattest 

 

    Utførelse av tømrerarbeid Søkn. om 
ferdigattest 

 

    Utførelse av VVS Søkn. om 
ferdigattest 

 

    Uavhengig kontroll på bad Søkn. om 
ferdigattest 

 

 
Alle vedlegg som finnes elektronisk skal vedlegges søknaden i pdf-format. Er det behov for 
vedlegg ut over dette, kan de vedlegges i papirformat.  
 
Oppgave 2 
Gjenbruk søknad om rammetillatelse og lag igangsettingssøknad for grunnarbeider. Nå er det 
avklart foretak for oppgavene som vist i tabellen. 
 
Org.nr Navn Brukeren. 

(sign) 
Passord 
(sign) 

Fagområde Signatur 

12356748 Arkitekt 
Flink 

arkitekt arkitekt Søker og 
prosjektering av 
bygget 

Elektronisk 

 Byggmester 
Bob 

bob bob Prosjektering av 
grunnarbeider 

Elektronisk 

 Per Jalla jalla jalla Prosjektering av vvs Manuell 
 Grav og  

Spreng AS 
grav grav Utførelse av 

grunnarbeid inkl 
grunnmur 

elektronisk 

 Snekkergutta 
AS 

snekker snekker Utførelse av 
tømrerarbeid 

Elektronisk 

 Per Jalla jalla jalla Utførelse av VVS Manuell 
 Byggmester 

Bob 
bob bob Uavhengig kontroll 

på bad  
Elektronisk 

 
Oppgave 3 
Gjenbruk søknad om igangsettingstillatelse og lag igangsettingssøknad for resten av 
arbeidene. 
 
Oppgave 4 
Gjenbruk den siste igangsettingssøknaden for å utarbeide søknaden om ferdigattest. 
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Redgjørelse for radontiltak ved byggingen av enebolig i 
Stensrudhavna 27. 
 
 
 
Det skal bygges en enebolig med utleieleilighet i Stensrudhavna 27. I følge kommunens 
registreringer, er det avdekket mulig radon i grunnen for området.  
 
Radonforebyggende tiltak med tetting og klargjøring for lufting vil bli gjennomført ved 
byggingen. Tiltakene vil gjennomføres i hht preaksepterte løsninger. 
 
 




