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Igangsettingstillatelse - Stølsvegen 8 
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om igangsettingstillatelse for bruksendring 

av kjeller fra krypkjeller og tilleggsdel til hoveddel, tilbygg på 14 m2 samt utgraving av 

kjellergulv, mottatt 27.01.2017.  

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket slik det er beskrevet i rammetillatelsen av 

20.08.2014. 

Denne tillatelsen skal alltid være til stede på byggeplassen. 

Søknaden 

Omsøkte tiltak ligger i bydel Bjerke. Søknaden omfatter bruksendring av kjeller fra krypkjeller og 

tilleggsdel til hoveddel, tilbygg på 14 m2 samt utgraving av kj ellergulv. BRA for bruksendring 

av eksisterende kjellerareal er 65 m2. Kj ellerarealet skal tillegges eksisterende boenhet. %-BYA 

er oppgitt til 17,6 %. Kjellerarealet er ulovlig innredet og tilbygget er oppført. 

Erklærte ansvarsretter 

Følgende foretak har erklært ansvar i tiltaket: 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 201404526 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

998796202 BOCKELIE 

BYGG AS 

SØK- Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1 PRO- 

Overordnet ansvar for prosjektering, tiltaksklasse 1 

998796202 BOCKELIE 

BYGG AS 

SØK- Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1 PRO- 

Arkitekturprosjektering, tiltaksklasse 1 UTF- 

Overordnet ansvar for utførelse, tiltaksklasse 1 

914828902 NORSK 

BYGGEKONTROLL AS 
Kontroll- Uavhengig kontroll våtrom, tiltaksklasse 1 
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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. 

Forurenset grunn 

Tiltaksplan er godkjent 02.02.2017. 

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 

Nord/Øst 
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