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Dato: 03.12.2015

Deres ref:
Vår ref (saksnr): 201515968 - 4
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: Aleksandar Stijacic Arkivkode: 531

Byggeplass: BESTUMVEIEN 39B Eiendom: 28/14/0/0

Tiltakshaver: Boligkreatøren AS Adresse:
Søker: BOCKELIE BYGG AS Adresse: Forneburingen 11, 1360 FORNEBU
Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Vesentlig endring/reparasjon

TILLATELSE TIL TILTA K - BESTUMVEIEN 39 B

Søknad om åpning i bærevegger av 12.11.2015 godkjennes. Tillatelsen er gitt med hjemmel i plan -
og bygningsloven § 20 - 3. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjon splan og
ansvarsretter.

Ansvarlig søker har ikke varslet naboene fordi tiltaket etter ansvarlig søkers vurdering ikke eller i
liten grad berører naboenes og gjenboernes interesser, jf. plan - og bygningsloven § 21 - 3 andre ledd.
Det foreligger samtykket til tiltaket fra styreleder i Sameiet Bestumveien 39.

Plan - og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av
29.06.2010.

Søknaden
Søknaden gjelder åpning i bærevegger i leilighet H0201. Betongveggene fjernes og veksles ut med
bærekonstruksjon i stål.

Gjeldende plangrunnlag
Eiendommen er regulert til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030,
vedtatt 23.09.2015.

Eiendommen er regulert til underformål byggeområde for boliger i regulering splan S - 4220, vedtatt
15.03.2006 med senere endringer vedtatt 12.06.2013 og 17.03.215.

Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse
Ansvarlig søker har redegjort for tiltaket i følgebrev til søknad.

Plan - og bygningsetatens vurdering
Plan - og bygningsetaten vurderer tiltaket å være belagt med ansvar i henhold til gjeldende lov - og forskrift.
Plan - og bygningsetaten gjør oppmerksom på at en tillatelse etter plan - og bygningsloven kun tar stilling til
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den offentligrettslige siden av saken og at det kan foreligge privatrettslige forhold til hinder for 
gjennomføringen av tiltaket. 
 
Konklusjon  
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at 
det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.  
 
Godkjenning 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201515968 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Planer og snitt   1/9 
 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201515968 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

998796202 BOCKELIE BYGG AS 
-SØK ansvarlig søker  
-PRO overordnet ansvar, tlk.2. 

941886329 Sivilingeniør KNUT KLØVE A/S 
Rådgivende Ingeniørfirma 

-KONTROLL konstruksjonssikkerhet, tlk.2. 

981629272 SVINNDAL GJERDE OG 
SVEISEVERKSTED AS 

-UTF bærende metallkonstruksjoner, tlk.2. 

956634784 ØSTFOLD BETONGSAGING AS -UTF riving og miljøsanering, tlk.2. 
 
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, vil kommunen måtte vurdere om den 
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha 
betydning for liv, helse og sikkerhet. 
 
Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. 
Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige 
mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, - forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan 
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl § 21-10 tredje ledd for at feil og mangler utbedres. 
 
Ferdigstillelse 
Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter søknad fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse 
(blankett 5169) eller ferdigattest (blankett 5167). Dokumentasjon i samsvar med plan- og bygningsloven § 
21-10 og SAK10 § 8-1 skal vedlegges. Blanketter finnes på www.dibk.no. 
 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider 
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/ for mer informasjon. 
 
 
 

https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/
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En tillatelse gjelder i 3 år  
Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. 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 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 03.12.2015 av: 
 
Aleksandar Stijacic - Saksbehandler 
Jon Erik Reite Bang - enhetsleder 
 
Kopi til: 
Boligkreatøren AS, arve@boligkreatoren.no 
 


