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R.R BYGG AS 
c/o Rawaz HiwaRingvegen 38A 
2312 OTTESTAD 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   BYGG-21/00077-12 Espen Sandvig 

   
22.06.2022 

 
 

Petterjordet 4, vedtak endringstillatelse - bruksendring - tilbygg 
sekundærleilighet 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 162 / 100 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: R.R BYGG AS 
TILTAKSHAVER: Kavan Jamal Omar Rashid 
 
 

Vedtak 

ENDRING AV GITT TILLATELSE  
 
Administrativt vedtak jamfør Lillehammer kommunestyres delegasjonsreglement: 
Tiltak godkjent i tillatelse av 09.02.2022 tillates med dette endret jfr. plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 
30-3. 
 
Endringen gjelder fasadeendring med endring av størrelse på vindu, endringer av ikke bærende 
innervegger i 1. etasje, riving av eksisterende trapp mellom kjeller og 1. etasje og innsetting av dør 
mellom del av kjeller og eksisterende sekundærleilighet/sokkelleilighet. Videre søker man om å heve 
eksisterende garasjetak med 50 cm.  
 
Endringene i huset medfører at boligen endrer boligtype fra enebolig m/hybel/sokkelleilighet til 
horisontaldelt tomannsbolig. Dette da de to boenhetene nå utgjør to tilnærmet like store enheter.  
 
Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr 71 med endringer. 
 
Saksopplysninger: 
Søknad om endring av gitt tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 30-3 er datert 
08.05.2022 og mottatt 16.05.2022 . Søknaden gjelder gjelder fasadeendring med endring av størrelse på 
vindu, endringer av ikke bærende innervegger i 1. etasje, riving av eksisterende trapp mellom kjeller og 
1. etasje og innsetting av dør mellom del av kjeller og eksisterende sekundærleilighet/sokkelleilighet. 
Videre søker man om å heve eksisterende garasjetak med 50 cm.  
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 

LILLEHAMMER
KOMMUNE
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Saksbehandler
Espen Sandvig

Dato
22.06.2022

Petterjordet 4, vedtak endringstillatelse - bruksendring - tilbygg
sekundærleilighet

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr):
Ansvarlig søker:
TILTAKSHAVER:

1 6 2 / 1 0 0 / 0 / 0
R.R BYGG AS
Kavan Jamal Omar Rashid

Vedtak

ENDRING AV GITT TILLATELSE

Administrativt vedtak jamfør Lillehammer kommunestyresdelegasjonsreglement:
Tiltak godkjent i tillatelse av 09.02.2022 tillates med dette endret jfr. plan- og bygningsloven §§ 20-2 og
30-3.

Endringen gjelder fasadeendring med endring av størrelse på vindu, endringer av ikke bærende
innervegger i l. etasje, riving av eksisterende trapp mellom kjeller og l. etasje og innsetting av dør
mellom del av kjeller og eksisterende sekundærleilighet/sokkelleilighet. Videre søker man om å heve
eksisterende garasjetak med 50 cm.

Endringene i huset medfører at boligen endrer boligtype fra enebolig m/hybel/sokkelleilighet t i l
horisontaldelt tomannsbolig. Dette da de to boenhetene nå utgjør to tilnærmet like store enheter.

Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr 71 med endringer.

Saksopplysninger:
Søknad om endring av gitt tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 30-3 er datert
08.05.2022 og mottatt 16.05.2022 . Søknaden gjelder gjelder fasadeendring med endring av størrelse på
vindu, endringer av ikke bærende innervegger i l. etasje, riving av eksisterende trapp mellom kjeller og
l. etasje og innsetting av dør mellom del av kjeller og eksisterende sekundærleilighet/sokkelleilighet.
Videre søker man om å heve eksisterende garasjetak med 50 cm.

AIie parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på
fo rvaltningsvedtak.
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Vilkår 
Vedtaket har følgende vilkår: 

1. Vilkår stilt i tillatelsen datert 09.02.2022 gjelder for denne endringstillatelsen.  

Saksbehandling med begrunnelse for vedtak 

Nabovarsel: 
Naboer og gjenboere er varslet i samsvar med bestemmelsene i pbl § 21-3.  
Innlandet fylkeskommune har sendt merknad om at de tar nabovarslet til orientering. De forutsetter at 
saken blir forelagt dem dersom tiltaket betinges av deres uttalelse eller tillatelse. Lillehammer kommune 
vurderer at endringssøknaden ikke er avhengig av uttalelse eller tillatelse fra Innlandet fylkeskommune. 
 
Plangrunnlag: 
Tiltaket er ikke i strid med gjeldende plangrunnlag.  
 
Unntak fra TEK 17: 
Det er ikke søkt om unntak fra tekniske krav, jf. TEK10, med hjemmel i pbl. § 31-2, fjerde ledd. Det 
forutsettes at utførelsen av tiltaket oppfyller forskriftens krav. 
 
Veg, adkomst og parkering: 
Uendret. 
 
Visuell utforming: 
Tiltaket har etter plan- og bygningsmyndighetenes skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering jf. pbl. § 29-2. 
 
Adresser til eiendommer og bygninger: 
I henhold til matrikkelloven § 21og forskriftens kap. 12 har adressemyndigheten i Lillehammer 
kommune besluttet å endre offisiell vegadresse for deres eiendom: Petterjordet 4 
U0101 er tildelt adresse: Petterjordet 4  
H0101 er tildelt adresse: Petterjordet 6 
 
Ny adresse har virkning fra 3 uker fra dette vedtaks dato. Dere må selv melde adresseendring til 
Folkeregisteret.  
 
MATRIKKEL TILBYGG/BRUKSENDRING: 
Bygningsnummer: 7470754  
Bebygd areal eksisterende = 216.9 m2 
Nytt bebygd areal = 225.5 m² 
Bygningstype: Tomannsbolig, horisontaldelt 
Følgende bruksareal (BRA) for <tiltaket>, oppgitt i søknad, legges inn i matrikkelen: 

Etasje BRA i 
Matrikkelen 
 - eksisterende 

BRA i 
Matrikkelen 
 - tilbygg 

BRA i 
matrikkelen 
- 
bruksendring 

BRA i 
matrikkelen – 
åpent 
overbygd areal 

SUM BRA i 
Matrikkelen 

U.etg.  
U01    

109 m2 0 m2 36 m2 40 m2 109 m2 

1. etg.  
H01    

109 m2 20 m2 0 m2 0 m2 129 m2 

 

Vilkår
Vedtaket har følgende vilkår:

l. Vilkår stilt i tillatelsen datert 09.02.2022 gjelder for denne endringstillatelsen.

Saksbehandling med begrunnelse for vedtak

Nabovarsel:
Naboer og gjenboere er varslet i samsvar med bestemmelsene i pbl § 21-3.
Innlandet fylkeskommune har sendt merknad om at de tar nabovarslet t i l orientering. De forutsetter at
saken blir forelagt dem dersom tiltaket betinges av deres uttalelse eller tillatelse. Lillehammer kommune
vurderer at endringssøknaden ikke er avhengig av uttalelse eller tillatelse fra Innlandet fylkeskommune.

Plangrunnlag:
Tiltaket er ikke i strid med gjeldende plangrunnlag.

Unntak fra TEK 17:
Det er ikke søkt om unntak fra tekniske krav, jf. TEKlO, med hjemmel i pbl. $ 31-2, fjerde ledd. Det
forutsettes at utførelsen av tiltaket oppfyller forskriftens krav.

Veg, adkomst ogparkering:
Uendret.

Visuell utforming:
Tiltaket har etter plan- og bygningsmyndighetenes skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i
forhold ti l dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering jf. pbl. § 29-2.

Adresser til eiendommer ogbygninger:
I henhold ti l matrikkelloven § 21og forskriftens kap. 12 har adressemyndigheten i Lillehammer
kommune besluttet å endre offisiell vegadresse for deres eiendom: Petterjordet 4
U0lOl er tildelt adresse: Petterjordet 4
H0lOl er tildelt adresse: Petterjordet 6

Ny adresse har virkning fra 3 uker fra dette vedtaks dato. Dere må selv melde adresseendring ti l
Folkeregisteret.

MATRIKKELTILBYGG/BRUKSENDRING:
Bygningsnummer: 7470754
Bebygd areal eksisterende = 216.9 m2
Nytt bebygd areal = 225.5 m
Bygningstype: Tomannsbolig, horisontaldelt
Følgende bruksareal (BRA) for <tiltaket>, oppgitt i søknad, legges inn i matrikkelen:

Etasje BRA i BRA i BRA i BRA i SUM BRA i
Matrikkelen Matrikkelen matrikkelen matrikkelen - Matrikkelen
- eksisterende - tilbygg - åpent

bruksendring overbygd areal
U.etg. 109 m2 0 m2 36 m2 40 m2 109 m2
U0l
l. etg. 109 m2 20 m2 0 m2 0 m2 129 m2
H0l

2



 

3 
 

Følgende bruttoareal (BTA) for <tiltaket> <oppgitt i søknad> legges inn i matrikkelen: 
Etasje BTA i Matrikkelen 

 - tilbygg 
SUM BTA i 
Matrikkelen 

U.etg.  U01    0 m2 115 m2 
1. etg.  H01    20 m2 143 m2 

 
Boligspesifikasjon eksisterende: 

Bruksenhetsnummer 
Etasjekode Løpenr 

Bruksareal Antall 
rom 

Kjøkken Antall bad Antall wc 

U01 01 75 m²  2 X 1 1 
H01 01 146 m²  4 X 1 1 

 
Boligspesifikasjon nytt tiltak: 

Bruksenhetsnummer 
Etasjekode Løpenr 

Bruksareal Antall 
rom 

Kjøkken Antall bad Antall wc 

U01 01  108 m²  4 X 2 2 
H01 01 129 m²  4 X 1 2 

 
Tilsyn: 
Det er ikke utført tilsyn ved behandling av søknaden.  
 
Tiltaksklasse: 
I søknaden er tiltaket plassert i tiltaksklasse 1.  
 
Gebyrer og avgifter 
Faktura på gebyr i forbindelse med byggesaken sendes tiltakshaver separat. Det vises til kommunes 
gebyrregulativ for tjenesteområde byggesak, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1.  

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 
 
Med hilsen 
   Espen Sandvig 

Tjenesteområdeleder 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Kavan Jamal Omar Rashid 
  
 

Følgende bruttoareal (BTA) for <tiltaket> <oppgitt i søknad> legges inn i matrikkelen:
Etasje BTA i Matrikkelen SUM BTA i

- tilbygg Matrikkelen
U.etg. U0l 0 m2 115 m2
l. etg. H0l 20 m2 143 m2

Boligspesifikasjon eksisterende:
Bruksenhetsnummer Bruksareal Antall Kjokken Antall bad Antall wc
Etasjekode L p e n r rom
U0l 01 75 m? 2 x l l
H0l 01 146 m2 4 x l l

Boligspesifikasjon nytt tiltak:
Bruksenhetsnummer Bruksareal Antall Kjokken Antall bad Antall wc
Etasjekode L p e n r rom
U0l 01 108 m? 4 x 2 2
H0l 01 129 m2 4 x l 2

Tilsyn:
Det er ikke utført tilsyn ved behandling av søknaden.

Tiltaksklasse:
I søknaden er tiltaket plassert i tiltaksklasse l.

Gebyrer og avgifter
Faktura på gebyr i forbindelse med byggesaken sendes tiltakshaver separat. Det vises ti l kommunes
gebyrregulativ for tjenesteområde byggesak, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven $ 33-1.

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig k/ageinteresse, jf
Forvaltnings/oven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er post/agt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen.

Med hilsen
Espen Sandvig
Tjenesteområdeleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi ti l:
Kavan Jamal Omar Rashid
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