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Tillatelse til tiltak  
Seterhøyveien 7 K 

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om fasadeendringer og utveksling av bæreevne 

i 1.etasje mottatt 28.10.2019.  

Det er ikke merknader til søknaden.  

Opplysninger om byggesaken 

Kort beskrivelse av søknaden 

Søknaden omfatter fasadeendringer og utveksling av bæreevne i Seterhøyveien 7 K i bydel 

Nordstrand. I forbindelse med tiltaket etableres det også nytt pipeløp og deler av rom i 1. og 2. 

etasje bruksendres fra tilleggsdel til hoveddel.  

Plangrunnlaget for eiendommen 

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

Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015.  

Eiendommen er regulert til underformål bolig m.tilh. anlegg i reguleringsplan 50794 vedtatt 

09.11.2019.  

Ansvarlig søkers redegjørelse 

Vi viser til innsendt redegjørelse i søknaden.  

Plan- og bygningsetatens vurdering 

Omsøkte tiltak er plassert i et felt med 11 like eneboliger i kjede. Boligene er oppført på 1990-

tallet, og er utformet i 2 etasjer med sokkel og saltak. Boligfeltet har i stor grad repeterende 

fasader og omsøkte fasadeendringer fraviker fra denne repetisjonen. Plan- og bygningsetaten 

vurderer det likevel dit at fasadeendringen er godt tilpasset eksisterende fasade og at boligfeltet 
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tåler en slik endring. Tiltaket er derfor vurdert å tilfredsstille plan- og bygningslovens § 29-2, til 

visuelle kvaliteter, og er godt tilpasset fasade på eksisterende bolig og omkringliggende bebyggelses 

struktur og utforming. 

Når det gjelder det resterende tiltaket vurderer Plan- og bygningsetaten at planløsningen er 

akseptabel. Plan- og bygningsetaten imøtekommer tiltak som gir økt bokvalitet gjennom rom og 

funksjoner ut over det som er minstekrav. 

Godkjente tegninger og kart 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201917632 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Plan 2. etasje 
 

28.10.2019 1/13 

Fasade nord* E11 14.09.2019 1/14 

Fasade øst* E10 14.09.2019 1/15 

Fasade vest* E12 14.09.2019 1/16 

Plan underetasje E7 28.10.2019 9/9 

Plan 1.etasje E7 28.10.2019 9/10 

 

* Plan- og bygningsetaten har i denne saken kun tatt stilling til forhold ved byggverk på 

eiendommen Seterhøyveien 7 K. Eventuelle endringer som er knyttet til nabobygg, er ikke 

vurdert eller godkjent i denne saken.  

Erklærte ansvarsretter  

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 201917632 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

998796202 BOCKELIE BYGG AS 

SØK: hele tiltaket, tiltaksklasse 1  

PRO: arkitektur, tiltaksklasse 1  

PRO: konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 1 

964618178 MIMAX ASFALT & BETONG 

AS 

UTF: riving og miljøsanering, tiltaksklasse 1  

UTF: montering av metallkonstruksjon, 

tiltaksklasse 1 

 

Dere må 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 

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 
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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 

 

Hanne Åmdal - saksbehandler 

Jon Erik Reite Bang - enhetsleder 

 

 

Kopi til: 

JAKOB SANDE, SETERHØYVEIEN 7 K, 1176 OSLO, sande.jakob@gmail.com 
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