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BOCKELIE - BYGG 

Forneburingen 11 

1367 SNARØYA 

 
 
 

    Dato: 11.07.2017  

Deres ref.:   Vår ref.: 201406190-15 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Bjørn Wikan   Arkivkode: 531 

 
Byggeplass: MARKVEIEN 54 Eiendom: 228/192/0/0 
    
Tiltakshaver: Liv og Terje Meling Adresse: Markveien 54, 0554 OSLO 
Søker: BOCKELIE - BYGG Adresse: Forneburingen 11, 1367 SNARØYA 
Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Fasadeendring 
 

Ny igangsettingstillatelse - Markveien 54 
Ansvarlig søker har meddelt om skifte av tiltakshaver. Vedlagt følger nytt vedtak om 

igangsettingstillatelse adressert til nye tiltakshavere, jf. e-post av 28.06.2017. 

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om igangsettingstillatelse for oppføring av 

takterrasse, mottatt 22.05.2017.  

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket slik det er beskrevet i rammetillatelsen av 

11.07.2014. 

Denne tillatelsen skal alltid være til stede på byggeplassen. 

Søknaden 

Tiltaket befinner seg i en bakgård i Markveien på Grünerløkka. 

Søknaden omfatter etablering av takterrasse på eksisterende enetasjes tilbygg. Terrassens størrelse 

er oppgitt til 16,3m2.   

Tiltaket har blitt diskutert i forhåndskonferanse av 30.08.2013 med PBEs saksnummer 

201311067. Etaten viste til behovet for god visuell kvalitet, og var for øvrig positiv til tiltaket. 

Byggetiltaket medfører følgende dispensasjoner: 

• Fra pbl. § 29-4 vedrørende avstand nabogrense 

• Fra regulert formål fellesareal 

Erklærte ansvarsretter 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 201406190 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 
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998796202 BOCKELIE BYGG AS 

PRO, tkl. 2: Ansvarlig søker  

PRO, tkl. 2: Overordnet ansvar for 

prosjektering 

998796202 BOCKELIE BYGG AS 

PRO, tkl. 2: Konstruksjonssikkerhet  

UTF, tkl. 2: Overordnet ansvar for 

utførelse 

943276390 SIVILINGENIØRENE 

HAUG OG BLOM-BAKKE AS 

KON, tkl. 2: Uavhengig kontroll av PRO 

konstruksjonssikkerhet 

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. 

Vilkår i den videre prosessen 

Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. 

Gjennomføringsplanen må oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i 

ansvarsforholdene og ved søknad om endring, brukstillatelse og ferdigattest.   

Når tiltaket er ferdig må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig 

brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om 

gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for 

ferdigstillelse. 

Klagefristen er tre uker 

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Se 

våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-

byggesaker/ 

 

 

Plan- og bygningsetaten 

Avdeling for byggeprosjekter 

Tett by 

https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent 11.07.2017 av: 

 

Bjørn Wikan - saksbehandler 

 

 

Kopi til: 

Liv og Terje Meling, Markveien 54, 0554 OSLO 
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