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Tillatelse – 3 uker med ansvarsrett – Markveien 9 

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om åpning i bærevegg og utvidelse av bad 

mottatt 13.10.2020.  

Ansvarlig søker har varslet om tiltaket til de naboene som etter ansvarlig søkers 

vurdering berøres av tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 21-3 første og andre ledd. Det 

er ikke merknader til søknaden.  

Opplysninger om byggesaken 

Kort beskrivelse av søknaden 

Søknaden omfatter utvidelse av bad ved utskjæring av deler av teglmur/bærevegg i leilighet 

H0204 i Markveien 9 i bydel Grünerløkka. Badet vil etter tiltaket få økt bredde fra 1 m til 1,35 m. 

Tiltaket medfører ingen endringer på byggets eksteriør.  

Plangrunnlaget for eiendommen 

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

Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015.  

Plan- og bygningsetaten 

BOCKELIE BYGG AS 

Forneburingen 11 

1360 FORNEBU 

     

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato: 12.01.2021 

  202016191 - 8 

Oppgis alltid ved 

henvendelse 

Marte Vassel Birkeland  

    

Adresse:  MARKVEIEN 9 Eiendom:  228/157/0/0 

Tiltakshaver:  Niklas Indrevær Søker:  BOCKELIE BYGG AS 

Tiltakstype:  Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart:  Vesentlig endring/reparasjon 
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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. 

Tidligere reguleringsplan S-2255, vedtatt 28.07.1977, er i sin helhet opphevet, jf. vedlegg 5 i 

kommuneplanen. 

Eiendommen befinner seg i et område med nasjonale kulturminneinteresser. Dette følger av 

kommuneplanens arealdel med tilhørende temakart T5 for kulturminnevern (datert 04.03.2015).  

Bygningen er registrert som et fredet kulturminne etter kulturminneloven § 20.  

Tidligere saksbehandling 

Leilighet H0203 og H0204 i Markveien fikk igangsettelsestillatelse for sammenslåing i 2011, se 

vårt saksnummer 201112112. Søknad om ferdigattest ble sendt inn 11.12.2020, og ferdigattest 

er nå gitt i saken.  

Ansvarlig søkers redegjørelse 

Vi viser til innsendt redegjørelse i søknaden.  

Plan- og bygningsetatens vurdering 
Plan- og bygningsetaten imøtekommer utvidelsen av bad i leilighet H0204 i Markveien 9.  

Tiltakets kvaliteter 

Plan- og bygningsetaten imøtekommer tiltak som gir økt komfort og kvalitet i bygg. Tiltaket 

medfører en utvidelse av eksisterende bad slik at dette blir romsligere. Tiltaket omfattes kun av 

innvendige arbeid og berører dermed ikke bygningens eksteriør.  

Andre vurderinger 

Tiltaket er vurdert i forhold til gjeldende plangrunnlag, jf. pbl § 29-5 og byggteknisk forskrift 

kapittel 10, 11, 12, 13 og 14.  

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. 



Saksnr: 202016191-8 Side 3 av 4 

 

Godkjente tegninger og kart 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 202016191 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Plan 2 etasje 143 15.09.2020 1/13 

Snitt A og B 143 15.09.2020 1/14 

Krav til plassering av tiltaket  
Tiltaket må plasseres i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.  

Ansvar 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 202016191 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

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

998796202 BOCKELIE BYGG AS PRO - Konstruksjonssikkerhet, tkl.2 

998796202 BOCKELIE BYGG AS PRO - Arkitekturprosjektering, tkl.2 

998796202 BOCKELIE BYGG AS UTF - Riving og miljøsanering, tkl.2 

998796202 BOCKELIE BYGG AS UTF - Montering av bærende metallkon, tkl.2 

923419241 NORSK BYGGEKONTROLL AS KONT - Konstruksjonssikkerhet PRO/UTF, tkl.2 

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 
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.   
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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. 

Vilkår for ferdigattest 
Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette 

må være dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg 

må du sende oss følgende dokumentasjon: 

•  Tiltaksklasser må påføres gjennomføringsplanen slik at dette stemmer med innsendte 

erklæringer om ansvarsretter, og oppdatert gjennomføringsplan må sendes inn. 

 

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=202016191 

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/ 

Vennlig hilsen 

 

Marte Vassel Birkeland - saksbehandler 

Jon Erik Reite Bang - enhetsleder 

avdeling for byggeprosjekter 

3-ukerssaker 

 

 

 

 Kopi til: 

Niklas Indrevær, Markveien 9, 0554 OSLO  
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