
 

Oslo kommune 
Plan- og bygningsetaten 

 

      

 

www.oslo.kommune.no/pbe Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord, tlf: 21 80 21 80 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no Boks 364 Sentrum Vahls gate 1 Kundesenteret, tlf: 23 49 10 00 
 0102 Oslo 0187 Oslo Bankgiro:  1315.01.01357 
www.byplanoslo.no   Org.nr.:  NO 971 040 823 MVA 

 

Dag Ådahl 

    

 
 
 

    Dato: 12.12.2019  

Deres ref.:   Vår ref.: 201919381-3 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Karine Ladehaug   Arkivkode: 531.8 

 

Bruksendringen fra kjølerom til møterom er 
søknadspliktig – Sofienberggata 13 A-E 
Plan- og bygningsetaten viser til henvendelsen vi mottok 23. november 2019, med spørsmål om 

du må søke om bruksendring for å ta i bruk et kjølerom til møtelokale med tilhørende kjøkken for 

styret i sameiet i Sofienberggata 13 A-E. Ut fra plantegninger av bygget, kan det se ut som at det 

dreier seg om et rom i første etasje. Plantegning av første etasje er vedlagt. 

Bruksendringen fra kjølerom til møterom med kjøkken, er søknadspliktig etter plan- og 

bygningsloven § 20-3. 

Du må ha hjelp av fagfolk til å søke 

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.  

Det er ansvarlig søker som skal sende inn søknaden og all dokumentasjon til Plan- og 

bygningsetaten. Ansvarlig søker skal også sikre at prosjektet er i tråd med byggereglene.  

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? 

Har du flere spørsmål til saken, kan du gjerne sende dem inn i saksinnsyn. Der finner du også 

tegninger av boligen din fra tidligere byggesaker. Du kan også kontakte oss på telefon 23 49 10 

00 eller besøke kundesenteret vårt i Vahls gate 1.  

Plan- og bygningsetaten 

Kundesenteret 

Kontorservice 

 

Karine Ladehaug - saksbehandler 

Odd Iver Rånes - gruppeleder 

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/eiendomsinfo/
http://www.oslo.kommune.no/saksinnsyn
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Vedlegg i sak 201919381-3  

Nr Beskrivelse 

1 
Forespørsel besvart 

(Dette dokument)  

2 Plantegning  

 


