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IGANGSETTINGSTILLATELSE - RINGSHUSVEIEN 24 - HUS C-D

Krav om at dsvdlig kontroll€rende foretak giennomlorer kontrolltiltak for a sik€ at arbeidene ullores i samslar ned
bestemnehene.

sskrad om igangsettingstillatelse av 09042008 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens (ptl)
S 95 a nr,2, Arbeid i henhold til rammetillatelse sy 23012008 tillates ne igangsatt

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.

Ansvarlig foretak skal pese at arbeidene blir gjennomfort i samsvar med gjeldende lov, forskrift og
gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket.

Denne tillat€lsen skal alltid vere tilstede pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.I997,
sak 220,jfr. byredsvedtak av 27.06.1997, sak 1425; samt etter m)'ndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskift om behandling av produksj onsavfall, vedtatt i Oslo bystyre I 5. 1 L 1 995.

Soknaden
SoLnaden gjeldef oppforing a\ kjedehus Ined ro boliger. BRA 4q6 m).

Godkjenninger
ient ansvarsrett i tihaket.
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Avdeling for byegeprcsFktel
Enhct for Bolig Nordost
Int€.neft:
wwq.pb. oslo.kommnc.no

s.ntralbord: 02 180 Bmkgno:
Kundesenler: 23491000 6003.0558920
Telefal6r 23 49 10 0l

971040 823 MVA
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97074A469
Arkitekt Nils Haugrud

S0KIPRO/KPR/ tkl 2i arkitektur og byggeteknikk

9761I5295
ASKIM ENTREPRENOR AS

UTF/KUT/ tkl 2 - grunn- og terrengarbeider

9709747 4L
Asker & Berum Hus AS

UTF/KUT/ tkl 1 - tomrerarbeider, murarbeider,
vdtromsarbeider, pipe og ventilasjon

961683319
Nordisk Sproytebetong AS

PRO/KPR/UTF/KUT/ tkl 1 - grunnmur/ betongarbeider

950167866
Konsmo Fabrikker AS

PRO/KPR/ tkl 1 - bygningsteknisk for egen leveranse
over mur

9724797 6L
OSLO OPPMALING AS

PRO/KPR/ tkl 3 og UTF/KUT/ tkl 2 - ptassering 09
utstikking

910945831
BERUM R@RLEGGERBEDRIFT AS

PRO/KPR/ tkl 1 og UTF/KUT/ tkl 2 - rsrinstallasjoner og
sanrter

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, giennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrurDcs og om
nodvendig skal omprosjekterirg giennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfores i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endringer.

Pivisning
Dette tiltak krcver pevisning av beliggenlet i plan og hoyde. Utforing av pevisning skal gjennomfores av
kvalifisert foretak. Oppmelingsteknisk prosjekering av dette tiltaket skal basere seg pe kvalitetssiket
prosjekteingsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for ejendoms- og plangrenser, utarbeidet av plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent 09052008.

Serlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettes at produkter som benlttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarcr med de produkter som faktisk ben].ttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn ellerpe annen mate avdekkes vesentlige mangler kn)4tet til byggverket,
prcdukter i byggverket eller dokumentasjon kn).ttet til produker, vil kommunen m6tte vurdere om den
finner innviJgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglendrodukene ikke vil kunne ha
betydning for liv, helse og sikkerhet.

Ved uliddelbax fare for liv, helse og sikkerher kan jkke kommunen gi midlertidig bruksrillarelse.
Kommunen kan heller ikhe gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke inneberer en umiddelbar fare, forutsatt at qan antar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen keve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl g 99 ff. 2 for at feil og mangler utbedres.
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Ferdigstillelse
Ner tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstede ddlefiidig

t."t.,ltri"Jft" 
"ri*ia.aigattest 

(NBR blank€tt nr 5l6t) Dokum€ntasjon isamsvarmed vedlagt handblad

88-4010 og eventuelle vi-lker i rammetillatelse og senere vedtak skal vedlegges'

Klage
i'i?etillatelsen er pAklaget, men klagen er ikke endelig avgjoft Igangsetting av arbeidet skjer siledes pi

esen risiko inntil det foreligger endelig avgiorelse av klagesaken'


