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IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS A.B . P. A. HOLMS VEI 20
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomforer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfores i samsvar med

bestemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 28.01.2008 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbt) $ 95 a nr.2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 17.12.2007 tillates ni igangsatt.

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.

Ansvarlig foretak skal pflse at arbeidene btir giennomfsrt i samsvar med gieldende lov, forskrift og
gitt tiltatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system og kontrollplan i

tiltaket.

Denne tillatelsen skat alltid vrere tilstede pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.1997,
sak220, jfr. byridsvedtak av 27 .06.1997, sak 1425; sarnt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.1995.

Soknaden
Tiltaket gjelder oppforing av vertikaldelt tomannsbolig i to etasjer pluss kjeller.

Godkjenninger

Folgende foretak har fifit godkjent ansvarsrett i tiltaket.
Folgende

Plan- og bygningsetaten Bessksadresse:
Avdeling for byggeprosjekter Vahls gate l, 0187 Oslo
Enhet for Plan og Nrering - Apen by

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Postadresse: Telefaks: 23 49 10 0l
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Kontroll av utfsrelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfores i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endrinser.

Pivisning
Deue tiltak krever pflvisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utfarng av pivisning skal gjennomfores av
kvalifisert foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent den 18.02.2008.

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pfl annen mite avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen mitte vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha
betydning for liv, helse og sikkerhet.

Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke innebrerer en umiddelbar fare, - forutsatt at man arrtar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse

Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett m 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt handblad
88-4010 og eventuelle vilkdr i rammetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.
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Vedlegg:
88-4010 Dokumentasjon ved anmodning om ferdigaffest eller midlertidig brukstillatelse

Kopi til: Tiltakshaver (med faktura)


