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IGANGSETTINGSTILLATELSE . KAPTEIN OPPEGAARDSVEI 34
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomforer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeideneutfsres i samsvarmed
bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelseav 10.01.2008godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) $ 95 a nr.2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 05.11.2007tillates ni igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal pise at arbeidene blir giennomfsrt i samsvar med gieldende lov, forskrift og
gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket.
I)enne tillatelsen skal alltid vrere tilstede pfl byggeplassen.

Plan- og bygningsetatenbehandlerdenne sak etter myndighet tildelt etateni bystyrevedtak av 06.05.1997,
sak220, jfr. byridsvedtak av 27.06.1997, sak 1425; sarrfietter myndighet tildelt etateni Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.1I .1995.
Ssknaden
Eiendommen skal utbyggesmed 1 vertikaldelt tomannsbolig, 1 enebolig og 1 carport. Denne soknaden
gjelder oppforing av eneboligen.Bygningen oppfores i 3 etasjer inklusive kjeller, og er tenkt utfort med
liggende panel pi fasadeneog med valmet tak. Gesims- ogmanehoyde oppgis til henholdsvis 6,20 m og
7,90 m. BRA for hus C er I73 m", og BYA 65 m". Beregnet grad av utnytting som folge av tiltaket oppgis
til%-BYA:23.9%.
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Godkjenninger
Folgende foretak har fitt godkjent ansvarsretti tiltaket.
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148469
Arkitekt Nils Hauerud

tiltaksklasseI
ilAnsvarligsskerfor bygningerog installasjoner,
stoy,radon,
brannteknisk,
for arkitektur,bygningsteknisk,
llAnsvarligprosjekterende
, tiltaksklasse 1

Ansvarlig kontrollerendefor prosjekteringav for arkitektur,bygningsteknisk,
1

939625593
BeamSentralstovsuger
AS
tiltaksklasseI
tomrerlsnekker,
nsvarligutfsrendefor bygningerog installasjoner,

7

lig kontrollerende for utforing av bygninger og installasjoner,tomterlsnekker,

h Oddbjorn

972419761
OsloOppmiling AS

1
iltaksklasse

for oppmiling,tiltaksklasse3
IlAnsvarligprosjekterende
iI^ -^-,^*f :^ 1.^^e^17^-^^A^
f^- prosjektering
^-^.:^'14^-i-.-, oppmiling,
^^^-81.i3
av
tiltaksklasse
kontrollerende
for
;lAnsvarlig
ilAnsvarligutfsrendefor oppm6ling/p&visning,
tiltaksklasse2

981895401
Siv ing OttarLangehaug
AS

prosjektering,
tiltaksklasseI
varlig for konstruksjonsteknisk
prosjektering,
tiltaksklasseI
for konskuksjonsteknisk
varlig kontrollerende

979300158

tiltaksklasse1
varlig utforendefor gravingog terrengarbeider,
varlig kontrollerendefor utforing av graving og terrengarbeider,tiltaksklasse1

Svelvik Graving og

Tr*":p9I-4F__

W

;

for takkonstruksjon,
tiltaksklasse2
varlig prosjekterende

AS**
IUgla1!lndustrier

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets systemog kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreresog begrunnesog om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores.Det forutsettesat alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 7997 med senereendrinser.
Pflvisning
Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av p&visning skal gjennomforesav
kvalifisert foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal baseresegpf, kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag,dvs. kvalitetssikredekoordinater for eiendoms-og plangrenser,utarbeidet av Planog bygningsetaten.
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Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent2 1.01.2008.
Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettesat produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarermed de produkter som faktisk benyttes.
Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annenmite avdekkesvesentlige 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/produkteneikke 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 ferdigaffest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke innebrereren umiddelbar fare,- forutsatt at man antarat mangelenkan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelsei medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.
Ferdigstillelse
Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstedemidlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett rtr 5167). Dokumentasjon i samsvarmed vedlagt h6ndblad
88-4010 og eventuellevilkir i rammetillatelse og senerevedtak skal vedlegges.

Vedlegg:
88-4010 Dokurnentasjonved:anmodningom ftrdigatiest eller midlertidig brukstillatelse
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Kopi til:
Tiltakshaver(med fakturauten vedlegg)

