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Plan- og bygningsetaten 
BOCKELIE  BYGG  AS

Forneburingen 11

1360 FORNEBU

Dato: 20.02.2015
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Deres ref: Oppgis amid ved henvendelse Saksbeh: Tone Temtemoen Arkivkode: 531

Byggeplass: ROSENBORGGATA 12 Eiendom: 214/319/0/0

Tiltakshaver: Per Heyerdahl C/O Adresse: Rosenborggata 12, 0356 OSLO
Søker: BOCKELIE BYGG AS Adresse: F orneburingen l l, 1360 FORNEBU

Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Vesentlig endring/reparasj on

TILLATELSE TIL TILTAK  - ROSENBORGGATA 12

Søknad om tillatelse til endring av bærende konstruksjoner av 11. februar 2015godkjennes.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven  §  20-1 bokstav b.

Plan- og bygningsetaten behandler saken etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av 29. juni

2010.

Søknaden
Søknaden gjelder endring av bærende konstruksjoner i leilighet i 4. etasje i boligbygg på4 etasjer

beliggende på Majorstuen.

Gjeldende plangrunnlag
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan S-2255, vedtatt 28. juli

1977, og endrede reguleringsbestemmelser gjennom S-2937, vedtatt 01. oktober 1987.

Plan- og bygningsetatens vurdering
Plan og bygningsetaten har vurdert søknaden opp mot pbl.  §§ 21-2, 22-l, 23-1. Kravene til tilstrekkelig
ansvarsbelegging er oppfylt, og tiltaket er vurdert til å ikke åmedføre krav til uavhengig kontroll.

Forholdet til naboer
Tillatelsen krever ikke nabovarsling jf. pbl. §21—3, SAK10  §  5-2 fjerde ledd. Det foreligger ikke protester
til søknaden. Eiere av tilliggende andeler i borettslaget er varslet.

Om privatrettslige forhold
Plan- og bygningsetaten gjør oppmerksom på at en tillatelse etter plan- og bygningsloven kun avgjør den

offentligrettslige siden av saken. Det kan som følge av dette foreligge privatrettslige forhold til hinder for

gjennomføringen av tiltaket.

Konklusjon

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 13 15.01 .01357

Vahls gate , 0187 Oslo Kundesenteret: 23 49 10 00 Orgnr.: 971 040 823 MVA

Boks 364 Sentrum Telefaks: 23 49 10 01 0102 Oslo www.pbe.0s10.k0mmune.n0 E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Med grunnlag i det ovenfornevnte finner Plan- og bygningsetaten at tiltaket tilfredsstiller plan- og 
bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.  
 
Godkjenning 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201501871 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

998796202 BOCKELIE BYGG 
AS 

SØK - Ansvarlig søker - Tiltaksklasse 2  
PRO - Ansvarlig for prosjektering konstruksjonssikkerhet, 
brannkonsept - Tiltaksklasse 2  
UTF - Ansvarlig utførende tømrerarbeider, trekonsturksjoner, riving 
og miljøsanering - Tiltaksklasse 1  

 
Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201501871 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Plan 
  

1/12 
 
Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler 
Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at 
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.  
 
Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, 
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, plikter kommunen å forfølge forholdet jf. 
pbl. § 32-1. Ved alvorlige mangler som ikke innebærer en umiddelbar fare kan kommunen – forutsatt at 
man antar at mangelen kan rettes opp – kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl. § 21-10 tredje ledd for 
at feil og mangler utbedres. 
 
Ferdigstillelse 
Når tiltaket er ferdig, er søker ansvarlig for å søke om ferdigattest (blankett 5167) eller eventuelt 
midlertidig brukstillatelse (blankett 5169) jf. pbl. § 21-10. Blanketter finnes på www.dibk.no. 
Dokumentasjon i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-10 og SAK10 § 8-1 skal vedlegges. 
 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages jf. pbl. § 1-9 kfr. forvaltningsloven § 28, og fristen for å klage er tre uker. Se 
våre nettsider http://www.pbe.oslo.kommune.no/ for mer informasjon. 
 
En tillatelse gjelder i 3 år  
Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort jf pbl. § 21-9. Fristen begynner å løpe 
fra vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket 
i klagesaken. 
 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
3-ukersaker 
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Tone Temtemoen - Saksbehandler 
Jon Erik Reite Bang - enhetsleder 
 
Kopi til: 
Per Heyerdahl C/O, Rosenborggata 12, 0356 OSLO, per.heyerdahl@gmail.com 
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