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Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Karine Ladehaug   Arkivkode: 536.1 

 

Vi ber om en redegjørelse om levegger i 
Sofienberggata 13 
Plan- og bygningsetaten har mottatt en henvendelse 17. juni 2019 om at det er utført arbeider i 

deres sameie. Ifølge henvendelsen er det oppført levegger i bakgården deres. Vedlagt finner du 

henvendelsen vi har mottatt. 

Send oss en redegjørelse innen 24. juli 2019  

Vi gjør oppmerksom på at oppføring av levegg kan være søknadspliktig etter plan- og 

bygningsloven. Du må derfor sende oss en redegjørelse om hvilke arbeider som er utført, og 

hvor, slik at vi kan vurdere søknadsplikten. I redegjørelsen trenger vi informasjon om høyde og 

lengde på leveggene, og hvor de er plassert på tomten. Legg gjerne ved bilder og kart som 

dokumentasjon.  

Vi ber om at du sender oss en redegjørelse så snart som mulig, og senest innen 24. juli 2019. 

Hvor sender du redegjørelsen? 
Saken din er tilgjengelig i «saksinnsyn» på nettsidene til Oslo kommune under «plan, bygg og 

eiendom». Saksnummeret ditt er 201909755. Send inn redegjørelsen din der. 

Hva skjer videre med saken din? 

Vi vil vurdere saken når vi har mottatt redegjørelsen din. Hvis vi konkluderer med at arbeidene er 

søknadspliktige, vil tilsynsenheten følge opp saken videre.  

Hva gjelder for eiendommen din? 

Hvis du skal bygge noe, må du sjekke hvilke regler som gjelder for eiendommen din. På 

nettsidene våre finner du tjenesten «Hva gjelder for eiendommen». Der kan du se hvilke 

reguleringsplaner som gjelder der du bor.  

Har du spørsmål? 

Du kan kontakte oss på telefon 23 49 10 00 eller besøke kundesenteret vårt i Vahls gate 1.  

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/eiendomsinfo/
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent 26.06.2019 av: 

 

Karine Ladehaug - saksbehandler 

Odd Iver Rånes - gruppeleder 

 

Vedlegg i sak 201909755-3  

Nr Beskrivelse 

1 
Behov for redegjørelse 

(Dette dokument)  

2 Melding om mulig ulovlig tiltak  
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