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Vi har registrert et ulovlig forhold på eiendommen din 
– varsel om pålegg og tvangsmulkt – Hagegata 31 
Plan- og bygningsetaten har oppdaget en søknadspliktig ombygging i seksjonen din i Hagegata 31 

som er utført uten tillatelse.  

Dette er et varsel om at vi vurderer å pålegge deg å rette opp det ulovlige forholdet. Vi varsler 

samtidig om at du kan få tvangsmulkt som du må betale dersom forholdet ikke blir rettet opp. 

Beskrivelse av det ulovlige forholdet  

Vi mottok en henvendelse fra Ivar Johansen den 20. februar 2018 om at seksjonen din var oppdelt 

i mindre hybler. 

Da vi var på i seksjonen den 14. august 2018 registrerte vi at det var gjort ombygginger som 

medførte at leiligheten ikke var i tråd med byggteknisk forskrift. Vi sendte da ut et brev hvor vi 

oppsummerte befaringen og ba om tilbakemelding på om du ønsker å sette inn åpningsbart vindu 

på stua, eller om du ville tilbakeføre lettveggen slik at rom for varig opphold hadde vinduer som 

kunne åpnes. Vi ba om tilbakemelding innen 1. oktober 2018. 

Siden vi ikke har fått tilbakemelding på vårt brev, går vi videre med et varsel om at vi vurderer å 

pålegge deg å rette forholdet.  

På befaringen oppdaget vi at stua er delt opp med lettvegger som gjør at det vinduet på den nye 

og mindre stua ikke kan åpnes. Det er i henhold til TEK 10/17 et krav om at alle rom for varig 

opphold skal ha åpningsbare vinduer. TEK10 § 13-4 og TEK17 § 13-4 har bestemmelser om 

termisk inneklima som sier at: «2) i rom for varig opphold skal minst ett vindu eller én dør kunne 

åpnes mot det fri og til uteluft.» 

Dette vinduet står i en fast karm, og er det eneste vinduet som er tilgjengelig fra felles 

oppholdsrom utover inngangsdøra. Det er også det eneste vinduet som er tilgjengelig fra kjøkken 

til f.eks. lufting ved matlaging og lignende.  
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Du kan uttale deg innen 1. desember 2018 

Dersom du har opplysninger du mener vi ikke har tatt hensyn til, kan du sende oss en redegjørelse 

der du forklarer saken. Legg gjerne ved dokumentasjon som kan underbygge forklaringen, for 

eksempel en beskrivelse, foto og/eller tegninger. Du må sende oss dokumentasjonen innen 1. 

desember 2018.  

Vi ber også om dokumentasjon på at alle vindu på soverom er åpningsbare, som vi også har bedt 

om tidligere.  

Hvordan kan du unngå pålegg og tvangsmulkt?  

Retter du opp det ulovlige forholdet, unngår du pålegg og tvangsmulkt. Dette kan skje på to 

måter: 

1. Du kan rette opp det ulovlige forholdet ved å tilbakeføre stua ved å rive en lettvegg slik at alle 

rom for varig opphold har vinduer som kan åpnes mot det fri. Alternativt må du sette inn et 

nytt vindu som er åpningsbart – forutsatt at dette ikke er i strid med den branntekniske 

prosjekteringen da blokka ble bygd.  

2. Du eller en ansvarlig søker (en fagperson) kan sende oss en søknad om å få forholdet godkjent 

i ettertid. Forutsetningen er at søknaden blir godkjent. (Se veilederen på vår nettside) 

Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til Plan- og bygningsetaten når forholdet er rettet.  

Hva skjer hvis du ikke retter opp forholdet? 

Dersom vi ikke mottar opplysninger som endrer vår oppfatning av saken, kan vi pålegge deg å 

rette opp forholdet innen en bestemt frist. I samme vedtak kan vi også fastsette en tvangsmulkt 

som du må betale dersom forholdet ikke er rettet innen fristen.  

Hvordan søke om tillatelse? 

På nettsidene våre finner du informasjon om hvordan du kan søke om tillatelse i ettertid i 

veilederen som heter ulovlig byggetiltak. Du kan også få veiledning på telefon 23 49 10 00 eller 

besøke kundesenteret vårt i Vahls gate 1.  

Dersom du sender inn en komplett søknad, vil vi vurdere å vente med å følge opp det ulovlige 

forholdet til søknaden er behandlet. Dersom du får avslag på søknaden, vil vi følge opp saken 

umiddelbart.  

Anvendt regelverk 

 Plikten til å søke om endringene fremgår av plan- og bygningsloven § 20-2 jf. § 20-1. 

 Plan- og bygningsetatens rett til å gi pålegg om å rette det ulovlige forholdet fremgår av 

plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd. 

 Plan- og bygningsetatens rett til å vedta tvangsmulkt fremgår av plan- og bygningsloven § 

32-5. 

 Plan- og bygningsetatens plikt til å forhåndsvarsle eventuelle vedtak fremgår av plan- og 

bygningsloven § 32-2. 
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Følg saken på Saksinnsyn 

Dere kan følge med på saken via Saksinnsyn på våre nettsider. Der kan dere også velge å 

abonnere på saken og bli oppdatert om endringer per e-post. 

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf. 902 39 284 eller på e-post 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no dersom du har spørsmål. Husk å oppgi saksnummer i 

emnefeltet. 

 

Plan- og bygningsetaten 

Teknisk fagavdeling 

Enhet for byggetilsyn Indre by 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 12.11.2018 av: 

 

Ragnhild Ertshus - saksbehandler 

Therese Brøndum - gruppeleder 

 

 

Kopi til: 

IVAR JOHANSEN, KLØFTERHAGEN 53, 1067 OSLO, post@ivarjohansen.no 

BOLIGSAMEIET HAGEGATA 31, c/o Brækhus Eiendom AS Postboks 1369 Vika, 0114 OSLO 

 

 

 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp
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