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F2-Redgjørelse  
Thomas Heftyesgate 46C – 0264 OSLO 
Gbnr 212/844 – Leil 3 etg. - Takterrasse 

Bruk av terrassen; 
Takterrassen er åpen og skal brukes i den varme årstid. 
Vedr. sol; 
NBI311.115-Beregninmg av sol,skygge og horisontforhold viser hvordan solforholdene er gjennom 
året. Solen må ha en vinkel på minimum 35 grader med horisonten for å nå ned til de nederste 
leilighetene og da ser en  av fig. 7c at solen ikke når frem mellom 21 september og 21 mars. I mai 
kommer sola opp til 35 grader kl. 8.30 , mens i april ca 9.30. I tidsrommet frem til kl.12 stiger solen 
og øker til 60 grader .Da lyser den fra syd. I mai kl.15.30 vil solen passere 35 grader med horisonten 
igjen. Da vil sola stå mellom syd og vest. 
Sol fra sør Øst står såpass lavt på himmelsen og takterrassen vil derfor ikke  
Hindre lyset og nå frem 
Vedr. sol fra sør så vil også her solen stå høyt på himmelen slik at terrassen ikke hindrer lyset å nå 
frem.Siktlinjen når bakenden av vest fasaden og ikke rekkverket. Ettersom solen dreier mot sørvest 
og vest er det bygdøy Alle 67 og Erling Skjalgsonsgate 19 som hindrer solen å nå frem til de 
nederste leilighetene i Erling Skjalgsonsgate 21. 
Vedr støy ; 
 Det er blitt helt vanlig å ha balkonger , terrasser i bakgårder. Støy reguleres normalt gjennom 
bestemmelser i sameiets vedtekter. 
Den gamle stallbygningen; 
Vedr. din referanse til den tidligere stallbygningen som var til glede da den ble brukt; 
I de opprinnelige tegningene var bakveggen kun en vegg uten vindu. I 1950 ble det søkt om 
tillatelse til leilighet i 3 etg. Innvilget med 3 vinduer(Se vedlagt E1-Siste godkjente tegninger) 
Senere har det også kommet 3 vinduer i 2 etg. (Som også er en godkjent leilighet) 
Minnene fra tiden da bygningen var knyttet til en skysstasjon må vel være fra fasade Øst.  
Det var herfra bygningen ble brukt. Derfor kan jeg ikke forstå  at bakgården fra vest har minner fra 
da Thomas Heftyesgate 46C var en skyss stasjon. 
Estetikk 
Balkongen tenkes utført med rekkverk av tre med min høyde 1,2 m.   
Rekkverk kan utføres av smijern eller glass dersom dette kreves av brannansvarlig. 
Om man bruker glass og stål eller tre kan en ellers velge ,dersom stedet skal være usjenert eller 
ikke. 
Mange steder i bybildet i dag finner man kontraster . Også i bakgårder som i Thomas Heftyesgate 
46C. Terrassen og rekkverket kan bekles med blomsterkasser om man ønsker det. Et fint innslag 
etter min vurdering. 
Blomster og blomsterkasser vil bidra til å prege miljøet i bakgården på en positiv måte. 
Terrassen som det ble søkt om i 2003 ble godkjent av byantikvaren.(Vedlagt brev) 


