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Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Karine Ladehaug   Arkivkode: 536.1 

 

Informasjon om søknadsplikt og videre oppfølging – 
Sofienberggata 13 
Plan- og bygningsetaten takker for redegjørelsen din, som vi mottok 5. september 2019. I 

redegjørelsen informerer du om at det er oppført levegger i bakgården. Total lengde er over ti 

meter, og deler av leveggene er over 1,8 meter høy. Deler av leveggene er en erstatning av 

tidligere oppsatte levegger. 

Hva er søknadspliktig? 

Oppføring av levegger som er mer enn 10 meter lang, og/eller 1,8 meter høy, er søknadspliktig 

etter plan- og bygningsloven § 20-3. Dette gjelder selv om leveggene erstatter tidligere levegger. 

Hva kan du gjøre? 

Arbeider som er utført uten tillatelse kan søkes om i ettertid. Disse arbeidene kan du ikke søke om 

selv. En ansvarlig søker må sende inn søknaden for deg. Det kan være en arkitekt, 

bygningsingeniør, tømrermester eller tilsvarende. Du må selv ta kontakt med et slikt firma. 

Se mer i veilederen vår om hvordan søke om et ulovlig tiltak i ettertid. 

Alternativt kan du tilbakeføre arbeidene. Med «tilbakeføring» mener vi at eiendommen må se ut 

slik den gjorde før du satte i gang med det ulovlige arbeidet. Det betyr at leveggene må fjernes.  

Hvis dere tilbakefører arbeidene/tiltaket til sist godkjente situasjon, vil vi avslutte 

ulovlighetssaken etter at vi har fått dette dokumentert. 

Hva skjer videre med saken din? 

Saken din settes nå over til vår avdeling for byggetilsyn. Der vil den få en ny saksbehandler, som 

vil følge opp saken videre. Du kan følge saken i saksinnsyn på våre nettsider, og se når den får 

tildelt en saksbehandler. Denne saken har saksnummer 201909755. På grunn av en stor mengde 

henvendelser om ulovlige forhold og begrenset kapasitet har vi dessverre lang saksbehandlingstid. 

Saker der det er vesentlig fare for liv og helse, herunder brannsikkerhet og rømning, vil bli 

prioritert.  

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134112/Innhold/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Veiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Ulovlig%20byggetiltak%20-%20Veileder%20for%20s%C3%B8knad%20i%20ettertid.pdf
http://www.oslo.kommune.no/saksinnsyn
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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. I saksinnsyn finner du også tegninger av boligen din og 

tillatelser fra tidligere byggesaker. 

Har du spørsmål? 

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

Plan- og bygningsetaten 

Kundesenteret 

Kontorservice 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 26.09.2019 av: 

 

Karine Ladehaug - saksbehandler 

Odd Iver Rånes - gruppeleder 
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Informasjon om søknadsplikt og videre oppfølging 

(Dette dokument)  

2 Ulovlig byggetiltak - Veileder for søknad i ettertid  
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