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Svar på henvendelse– Hoffsgrenda borettslag
Plan- og bygningsetatenviser til e-postenderesendteoss28.12.2015,med spørsmålom reglene
rundt søknadspliktfor en rekkebygningsmessige
endringersom ofte er aktuelleå utførei
forbindelsemed oppussingav de enkelteleilighetenei Hoffsgrendaborettslagpå Skøyen.
Endring av planløsningen
Endring av ikke-bærendevegginnenforen branncelleeller et lydområdeer i segselv unntatt
søknadsplikt,jf. plan- og bygningsloven§ 20-5 og saksforskriften(SAK 10) § 4-1 bokstavc. Men
dersomromfunksjonerogsåendres,kan endringenav planløsningenlikevel væresøknadspliktig.
Å deleopp en stuetil en stueog et soveromer ikke søknadspliktig,da bådestueog soverom
regnessom «hoveddeler».Men dersomen «tilleggsdel»,eksempelvisen bod, gjøresom til en
«hoveddel»,for eksempelet soverom,er detteå regnessom en søknadspliktigbruksendringetter
plan- og bygningsloven§ 20-4.
Renovering av våtrom
Endringog reparasjonav våtromi eksisterendebyggverkinnenforen bruksenheteller branncelle
er unntattsøknadsplikt,jf. plan- og bygningsloven§ 20-5 og saksforskriften(SAK 10) § 4-1
bokstavc. Dersomskillet mellom ulike branncellerderimotbrytessom følge av renoveringen,for
eksempelved skifte av sluk, vil detteutløsesøknadspliktetterplan- og bygningsloven§ 20-3.
Skifte av hovedkraner, legging av rør -i -rør -løsninger og omlegging av el-anlegget
Innstalleringog endringav enkle installasjoneri eksisterendebyggverkinnenforen bruksenhet
eller branncelleer unntattsøknadsplikt,jf. plan- og bygningsloven§ 20-5 og saksforskriften
(SAK 10) § 4-1 bokstavc. På sammemåtesom ved våtrom,vil installeringeller endringlikevel
væresøknadspliktigdersom et brannskillebrytes.
Fasadeendringer
Alle fasadeendringer
er i utgangspunktetsøknadspliktigeetterplan- og bygningsloven§ 20-3.
Fasadeendringer
som er i samsvarmed reguleringsplanen,
og som ikke fører til at bygningens
karakterendres, kan likevel unntasfra søknadspliktetter§ 20-5, etterat vi har gjort en konkret
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vurdering. Det er heller ikke nødvendig å søke når fasaden tilbakeføres til tidligere dokumentert
og godkjent utførelse.
Når det gjelder innglassing av veranda vil dette alltid være søknadspliktig, mens endring av
vinduer og dører i yttervegg i noen tilfeller kan unntas. Dersom Plan- bygningsetaten skal gjøre
en konkret vurdering av søknadsplikten, må vi få tilsendt dokumentasjon som beskriver og
illustrerer endringen.
Se under for informasjon om hvordan vi vurderer søknadsplikt for fasadeendringer.
Arbeider i bærende konstruksjoner
Dersom en endring – enten det er snakk om endring av planløsning, renovering av våtrom,
omlegging av el-anlegg, fasadeendring eller annet – medfører at også bygningens bærende
konstruksjon berøres, vil endringen være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-3.
Ved unntak fra søknadsplikt har tiltakshaver likevel ansvar for at arbeidene blir utført
forskriftsmessig
Selv om en endring er unntatt søknadsplikt har tiltakshaver likevel ansvar for at prosjektet
oppfyller de tekniske kravene i plan- og bygningsloven. Oppholdsrom skal prosjekteres og utføres
slik at de oppfyller kravene til forsvarlig energibruk, planløsning og innemiljø. Det omfatter blant
annet utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring. Kravene er hjemlet i
plan- og bygningsloven § 29-5.
Ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel kan tiltakshaver søke selv
Ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i forbindelse med endring av planløsning, kan
tiltakshaver selv søke om tiltaket etter plan- og bygningsloven § 20-4. Det er da tiltakshavers
ansvar at dokumentasjonen og arbeidet som blir utført, er i samsvar med kravene i lover,
forskrifter og eventuelle kommunale bestemmelser.
I andre tilfeller må tiltakshaver ha faglig bistand i søknadsprosessen
For prosjekter som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven § 20-3, kreves det en
ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker kan være en arkitekt,
bygningsingeniør, tømrermester eller tilsvarende. Tiltakshaver må selv skaffe denne bistanden.
Det er ansvarlig søker som skal sende inn søknaden og all dokumentasjon til Plan- og
bygningsetaten. Ansvarlig søker skal også sikre at dokumentasjonen er i samsvar med kravene i
lover, forskrifter og eventuelle kommunale bestemmelser og vedtak.
Plan- og bygningsetatens vurderingsgrunnlag ved fasadeendringer
I vår vurdering av om bygningens karakter endres, kan blant annet bygningens alder, plassering
og historikk inngå. I tillegg vil omgivelsene og hustypen spille en viktig rolle. For
fasadeendringer på bevaringsverdige bygninger vil en endring i flere tilfeller kunne vurderes som
søknadspliktig, ettersom en endring kan gå på bekostning av bevaringsverdien.
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Fakta om eiendommen
Skøyen terrasse 2-19 er regulert til byggeområde for boliger i plan S-2437, vedtatt 26.11.1979,
med bebyggelsesplan 359/79, vedtatt 6.12.1979.
Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har flere spørsmål. Du kan besøke kundesenteret vårt i Vahls
gate 1, kontakte oss på telefon 23 49 10 00 eller sende en e-post til
postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Du finner også mye nyttig informasjon på våre nettsider
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/
På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet finner du søknadsblanketter og generell informasjon
om lover og forskrifter. Se www.dibk.no.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Kundesenteret
Kontorservice
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 13.01.2016 av:
Erik Rolfsrud Nergaard - Saksbehandler
Odd Iver Rånes - gruppeleder

