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Tillatelse – 3 uker med ansvarsrett – Geologsvingen 11 
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om bruksendring bod til rom for varig 

opphold, utvidelse av inngangsparti og oppføring av ny bod i hage mottatt 29.08.2019.  

Ansvarlig søker har varslet om tiltaket til de naboene som etter ansvarlig søkers vurdering 

berøres av tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 21-3 andre ledd. I søknaden foreligger det 

ingen merknader fra de varslede naboene. 

Opplysninger om byggesaken 

Kort beskrivelse av søknaden 

Søknaden omfatter bruksendring av eksisterende bod, som omgjøres til toalett. Inngangsparti 

utvides med 3,8 m². Som erstatning for bod som bruksendres, oppføres det ny bod i hagen mot 

sør.  

Plangrunnlaget for eiendommen 

Eiendommen er regulert til hovedformål eksisterende bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 

– Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015. 

Eiendommen er regulert til underformål byggeområde for bolig med tilhørende anlegg i 

reguleringsplan S-2864 vedtatt 14.05.1986. 

Ansvarlig søkers redegjørelse 

Vi viser til innsendt redegjørelse i søknaden.  
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Plan- og bygningsetatens vurdering 

Kommuneplanens konsekvenser for tiltaket 

Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av 

trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og 

naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.), eller vesentlig negative 

virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for 

kulturminnevern T5. 

Tiltaket utløser derfor ikke kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10 

nr. 1, 12-1. 

Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser 

Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og 

prinsippene i nml.§§ 8-12 er dermed ivaretatt. 

Tiltakets utforming  

Tiltaket utgjør en minimal utvidelse av eksisterende inngangsparti som i liten grad vil påvirke det 

visuelle inntrykket av bygningen. Eiendommen består av enhetlig rekkehusbebyggelse, der 

inngangspartiet ved flere enheter har gjennomgått en mindre utbygging. Omsøkte tiltak tilpasser 

liknende utbygginger på eiendommen. Tiltaket er med det vurdert å tilfredsstille krav til visuelle 

kvaliteter i plan- og bygningslovens § 29-2. 

Andre vurderinger 
Tiltaket er vurdert i forhold til gjeldende plangrunnlag, pbl § 29-5 og byggteknisk forskrift 

kapittel 10, 11, 12, 13, og 14. Aktuelle fagområder i tiltaket er belagt med ansvarlige foretak etter 

reglene i pbl. kapittel 23. 

 
Privatrettslige forhold 
Vi gjør oppmerksom på at en tillatelse etter plan- og bygningsloven kun tar stilling til den 

offentligrettslige siden av saken og at det kan foreligge privatrettslige forhold til hinder for 

gjennomføringen av tiltaket. 

Godkjente tegninger og kart 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201913796  

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Situasjonsplan 
 

24.07.2019 1/11 

Utomhusplan 1 UHP 001 27.08.2019 1/14 

Plan 1. etasje P001 27.08.2019 1/16 

Fasade nord-øst F002 27.08.2019 1/18 

Fasade sør-øst 1 F004 27.08.2019 1/20 

Fasade sør-øst 2 F001 27.08.2019 1/21 
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Ansvar 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 201913796  

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

998796202 BOCKELIE BYGG AS 

SØK - Ansvarlig søker, Tiltaksklasse 1  

PRO - Arkitekturprosjektering, Tiltaksklasse 1  

UTF - Utførelse av tømrerarbeid, Tiltaksklasse 1 

Plan- og bygningsetatens konklusjon 

Tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi godkjenner søknaden. 

Tillatelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4. 

Vilkår i den videre prosessen 

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. 

Tillatelsen gjelder i tre år 

Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller tillatelsen bort. Det betyr at dere må 

ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.  

Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det 

klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.  

Klageadgang 

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du 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 

3-ukersaker 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 19.09.2019 av: 

 

Tommy Monge - saksbehandler 

Jon Erik Reite Bang - enhetsleder 

 

 

Kopi til: 

NORA H.LINDEBERG, GEOLOGSVINGEN 11, 0380 OSLO, nora.gibb@sintef.no 

 

 

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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