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    Dato: 05.05.2020  

Deres ref.:   Vår ref.: 201917632-18 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Øystein Aspelund   Arkivkode: 531 

        

Byggeplass: SETERHØYVEIEN 7K Eiendom: 157/808/0/0 
    
Tiltakshaver: JAKOB SANDE Adresse: SETERHØYVEIEN 7 K, 1176 OSLO 
Søker: BOCKELIE BYGG AS Adresse: Forneburingen 11, 1360 FORNEBU 
Tiltakstype: Tomannsbolig/rekkehus Tiltaksart: Fasadeendring 
 

Endret tillatelse - Seterhøyveien 7 K 
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om endring, som vi mottok 16.12.2019.  

Det er søkt om endringer til tidligere tillatelse som vi ga 28.11.2019. Endringssøknaden 

omfatter terrasseutvidelse. 

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.  

Omsøkt endring omhandler 3,5 m
2
 utvidelse av eksisterende terrasse i plan 1 på fasade vest.  

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 

09.11.1994.  

Ansvarlig søkers redegjørelse  

Vi viser til ansvarlig søkers redegjørelse i søknaden.  
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Spesielle forhold 

Det foreligger nabosamtykker til plassering av tiltaket 3 meter fra nabogrensen mot eiendommen 

gnr./bnr. 157/112 

Plan- og bygningsetatens vurdering  

Tiltakets kvaliteter 

Tiltakets utforming  

Tiltaket består i å videreføre bredden til eksisterende terrasse mot vest, med tilsvarende utforming. Vi 

vurderer at endringen tilfredsstiller krav til visuelle kvaliteter gitt av plan- og bygningslovens § 29-2. 

Tiltakets plassering 

Tiltaket skal plasseres med minsteavstand 3 meter til nabogrensen mot eiendommen gnr./bnr. 

157/112. I henhold til pbl § 29-4 skal avstanden til nabogrensen i utgangspunktet være minst 4 meter. 

Delen av tiltaket som er nærmere enn 4 meter er samtidig liten, og begrenset i størrelse og omfang. Vi 

vurderer at endringen ikke vil medføre en stor forskjell fra dagens situasjon, og at den videre ikke vil 

være i konflikt med intensjonene i pbl § 29-4. 

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 øst E10 14.09.2019 1/15 

Plan underetasje E7 28.10.2019 9/9 

Fasade vest E3 07.12.2019 16/7 

Fasade nord E4 14.09.2020 16/8 

Situasjonsplan 
  

17/5 

Plan 1. etasje E 17.04.2020 17/6 

Krav til plassering av tiltaket  

Tiltaket må plasseres i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.  

Tiltaket skal plasseres 3 meter fra nabogrensen. 

Plan- og bygningsetatens konklusjon 

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

Tillatelsen er hjemlet i pbl. § 21-4. 

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, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og 

ferdigattest.   
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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. 

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=201917632  

Tillatelsen gjelder i tre år 

En endringstillatelse er kun en justering av en allerede gitt tillatelse. Tiltaket må være lovlig satt i 

gang innen tre år fra vedtaksdato for tillatelse eller rammetillatelse, ellers faller tillatelsen bort. 

Fristen kan ikke forlenges og den avbrytes ikke ved en endringstillatelse. Dersom det klages på 

vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken. Dersom fristen oversittes, 

faller tillatelsen bort og tiltaket må søkes om på nytt.  

Klagefristen er tre uker 

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/ 

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 

Sør 

 

Øystein Aspelund - saksbehandler 

Gaute Dekko - fungerende enhetsleder 

 

 

Kopi til: 

JAKOB SANDE, SETERHØYVEIEN 7 K, 1176 OSLO 
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