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BOCKELIE BYGG AS 

Forneburingen 11 

1360 FORNEBU 

 
 
 

    Dato: 04.12.2019  

Deres ref.:  Rolf Bockelie Vår ref.: 201918812-4 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Oda Svingen Lunnan   Arkivkode: 531 

 
Byggeplass: CAMILLA COLLETTS VEI 1 Eiendom: 213/36/0/0 
    
Tiltakshaver: KJETIL JORDHEIM Adresse: SCHØNINGS GATE 15, 0362 OSLO 
Søker: BOCKELIE BYGG AS Adresse: Forneburingen 11, 1360 FORNEBU 
Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Endring/reparasjon av 

bygningstekniske installasjoner 
 

Tillatelse til tiltak 
Camilla Colletts vei 1 

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om endring av bærende konstruksjon, som vi 

mottok 16.112019. Tillatelsen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og ansvarsretter. 

I henhold til byggesaksforskriften (SAK10) § 5-2 vil innvendig arbeid, ikke påvirke naboers 

interesser, og nabovarsel kan derfor unnlates jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-3.  

Søknaden 

Søknaden omfatter endringer av bærende konstruksjon i 4. etasje i Camilla Colletts vei 1.   

Ansvarlig søkers redegjørelse 

Vi viser til innsendt dokumentasjon i sin helhet med redegjørelse fra ansvarlig søker.  

Plan- og bygningsetatens vurdering 

Plan og bygningsetaten imøtekommer vedlikehold og oppgradering av bygninger og 

bygningstekniske installasjoner. Tiltaket vil ikke gi utvendige visuelle endringer. 

Ansvar 
Vi vurderer tiltaket å være belagt med ansvar i henhold til gjeldende lov- og forskrift.  

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.  
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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.  

Godkjente tegninger 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201918812  

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Plan 143.11 01.11.2019 1/14 

Krav til plassering av tiltaket 

Godkjenning av tegninger omfatter kun endring av bærende konstruksjon. Tiltaket må plasseres i 

tråd med godkjente tegninger. 

Erklærte ansvarsretter 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 201918812  

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

998796202 BOCKELIE BYGG AS SØK - Ansvarlig søker, tkl.2 

998796202 BOCKELIE BYGG AS PRO - Konstruksjonssikkerhet, tkl.2 

964618178 MIMAX ASFALT & 

BETONG AS 
UTF - Montering stålkonstruksjoner, tkl.2 

964618178 MIMAX ASFALT & 

BETONG AS 
UTF - Riving og miljøsanering, tkl.2 

914828902 NORSK 

BYGGEKONTROLL AS 
KONTROLL - Uavhengig kontroll våtrom, tkl.1 

Innsending av erklæringer 

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

ansvarsforholdene og ved søknad om endring, brukstillatelse og ferdigattest.   

Særlig om produkter i byggverk  

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og 

at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.  

Ferdigstillelse 

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.  
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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. 

Plan- og bygningsetaten 

Avdeling for byggeprosjekter 

3-ukersaker 

 

Oda Svingen Lunnan - saksbehandler 

Jon Erik Reite Bang - enhetsleder 

 

 

Kopi til: 

KJETIL JORDHEIM, SCHØNINGS GATE 15, 0362 OSLO, kjordheim@hotmail.com  

 

 

 

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