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Forneburingen 11 

1360 FORNEBU 

 
 
 

    Dato: 11.07.2019  

Deres ref.:   Vår ref.: 201910261-7 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Sina Marie Haave   Arkivkode: 531 

 
Byggeplass: GAUSTADVEIEN 4E Eiendom: 42/106/0/0 
    
Tiltakshaver: Eivind Kongsten Adresse: Gaustadveien 4 E, 0372 OSLO 
Søker: BOCKELIE BYGG AS Adresse: Forneburingen 11, 1360 FORNEBU 
Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Vesentlig endring/reparasjon 
 

Tillatelse til tiltak - Gaustadveien 4 E 
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om riving av to bærevegger mottatt 

26.06.2019, med senere innsendt tilleggsdokumentasjon.  

Det er ikke merknader til søknaden.  

Opplysninger om byggesaken 

Kort beskrivelse av søknaden 

Det søkes om å rive to innervegger. Veggene erstattes med to utvekslingsbjelker. Det gjøres ingen 

endring i fasade eller inngrep i byggets hovedbæresystem.  

Plangrunnlaget for eiendommen 

Eiendommen er avsatt til hovedformål Bebyggelse og anlegg, nåværende i kommuneplan 2015 – 

Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015.  

Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene, og tiltaket 

utløser derfor ikke kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10 nr. 1, 

12-1. 

Eiendommen er regulert til underformål Bolig m. tilh. anlegg i reguleringsplan S-1207, vedtatt 

14.04.1965.  

Vi viser til innsendt redegjørelse i søknaden.  

Plan- og bygningsetatens vurdering 

Plan- og bygningsetaten imøtekommer tiltak som gir mer brukbare planløsninger.   
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Godkjente tegninger og kart 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201910261  

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Plan 3 etasje E8 20.06.2019 1/12 

Ansvar 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 201910261  

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

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

998796202 BOCKELIE BYGG AS PRO - Ansvarlig prosjekterende, tkl.2 

964618178 MIMAX ASFALT & BETONG AS UTF - Montering av metallkonstruksjoner, tkl.2 

964618178 MIMAX ASFALT & BETONG AS UTF - Riving og miljøsanering, tkl.1 

 

Dere må ha sendt inn erklæringer om ansvarsretter for utførelse før arbeidene starter. I tillegg må 

dere oppdatere og sende inn gjennomføringsplanen hver gang det skjer en endring i 

ansvarsforholdene og når dere søker midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.   

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 

Søk via byggesakens prosjektside 

Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om midlertidig brukstillatelse og 

ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på  

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=201910261  

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.  

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=201910261
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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/ 

Bruk byggesakens prosjektside for å sende inn opplysninger 
Alle byggesaker har en egen prosjektside. Der kan dere sende inn opplysninger eller søke om 

midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/.  

 

Følg saken på Saksinnsyn 
Dere kan følge med på saken via Saksinnsyn på våre nettsider. Der kan dere også velge å 

abonnere på saken og bli oppdatert om endringer per e-post.  

 

Plan- og bygningsetaten 

Avdeling for byggeprosjekter 

3-ukersaker 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 11.07.2019 av: 

 

Sina Marie Haave - saksbehandler 

Aleksander Stein Engvoll - fungerende enhetsleder 

 

 

Kopi til: 

Eivind Kongsten, Gaustadveien 4 E, 0372 OSLO, vigeiv@online.no 
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