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Om sanitære forhold – Lysejordet Grendehus  
Plan- og bygningsetaten viser til e-posten du sendte oss 28. august 2019, med spørsmål om hva 

slags toalettanlegg som tillates i et grendehus uten innlagt vann på kommunalt friområde ved 

Lysejordet. 

Bygningen er byggemeldt og godkjent som en varmestue i sak 198201491. I approbasjonen 

(tillatelsen) er det spesifisert at det ikke skal installeres sanitærutstyr i varmestuen. 

Skal dere fortsatt bruke bygningen som varmestue? 

Installering av et lukket system for kloakkhåndtering (gråvannsanlegg med svartvannstank) vil 

være søknadspliktig som en bygningsteknisk installasjon. Dette er hjemlet i § 20-3 i plan- og 

bygningsloven, og et ansvarlig foretak må sende inn søknaden for dere.  

Varmestuen står på kommunal grunn. Større bygningstekniske endringer må avklares med 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som forvalter Oslo kommunes eiendommer. 

Skal dere endre bruken av varmestuen? 

Dersom dere ønsker å benytte bygningen som noe annet enn varmestue, kan bruksendringen være 

søknadspliktig etter § 20-3 i plan og bygningsloven med krav om en ansvarlig søker. I forbindelse 

med bruksendringen må ansvarlig søker prosjektere et toalettanlegg som tilfredsstiller den nye 

bruken av bygningen. 

Varmestuen ligger i et område som er regulert til Friområde gjennom reguleringsplanen S-2105. 

Bruksendring av varmestuen vil være avhengig av en dispensasjon fra dette formålet. Søknad om 

dispensasjon sendes inn sammen med søknad om bruksendring. Les mer om 

dispensasjonssøknaden på våre nettsider.  

Varmestuen står på kommunal grunn. Ny bruk av bygningen må avklares med Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten, som forvalter Oslo kommunes eiendommer. 

Har du spørsmål? 

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

saksbehandler på telefon 481 76 058.  

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=198201491
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/slik-sender-du-byggesoknad-pa-egen-hand/sok-med-hjelp-av-fagfolk-article1788.html#gref
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showregbest.asp?planid=425118
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/slik-soker-du-pa-egen-hand/dispensasjoner-article2541.html
http://www.oslo.kommune.no/saksinnsyn
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