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Vi viser til ssknad om igangsettingstillatelse og manglende dokumentasjon for nybygg

enebolig mottatt 09.06.2008.

Arbeid godkjent i rammetillatelse av 03.042008-tillates ni igangsatt'

I medhold av plan- og bygningslovens $$ 93 b og 98 godkjennes ssknad om ansvarsrett

med funksjoner og uirou"..oJ.Ad"" som angitt under avsnittet: Ansvar og kontroll'

Ansvarlige foretak skal pise at arbeidene blir gjennomfort i samsvar med gjeldende lov

og r.g.l*rk samt godkjente kontrollplaner. Intet arbeid mi utfsres utover det som er

omfattet av igangsettingstillatelsen.

Bygningsrfidet har tildelt ridmannen myndighet til ibehandle saker etter plan- og

Uyi"l"itf"ven, veiloven og forskrifter gitt I -"anold av forurensningsloven, ved vedtak i

bylningsredets mste aenie .Og.g5. Myndigheten er delegert videre fra ridmannen til plan- og

bygningssjefen senest ved brev dat.12.02'99'

Onskes tiltaket endret i forhold til rammene for dette vedtak, mi endringene v&re godkjent av

Bygnings- og reguleringssjefen fsr de kan gjennomfores'

Tillatelsen er gitt i h.h.t. plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til i bygge

i forhold til annen lovgivning eller private rettsforhold'

PLAN- OG BYGNINGSSJEFEN
Besoksadresse

Knud Askers vei 24
4  a a a  A c L a r

Telefon
66 90 90 00

Telefax
66 76 80 88

Bankgiro
6003 06 79000

Org.nr'
944 382 038 mva.



Ansvar og kontroll:
Folgende foretak har fitt godkjent ansvarsrett ved rammetillatelse:

* S: sentral godkjenning, L = lokal godkjenning.

Ansvarlige kontrollforetak skal sorge for at nodvendig kontroll blir gjennomfort og
dokumentert. Awik fra kontrollplanen skal registreres. Ved tilsyn skal det kunne
dokumenteres hvordan al'vik er lukket. Ved vesentlige awik mi planene omarbeides med
sikte pi ny behandling i kommunen.

Plassering:
Hoydeplasseringen godkjennes til kote godkjent i rammetillatelsen.

Plasseringen mi prosjekteres (beregnes) og pivises med grunnlag i kvalitetssikrede
koordinater.
Sammen med kontrollerklaring for oppmilingsteknisk prosjektering vedlegges oppgave (kart
med koordinatliste (sosi-fiI) i EurefS9) over tiltakets plassering. (Kontaktperson: Vidar Strand,
tIf.66 76 80 15 eller e-post: vidar.strand@asker.kommune.no ). Endelig oppgave mi
vedlegges ssknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Ansvarlig prosjekterende mi sjekke at veinormalens krav til avkjorselens stigningsforhold er
oppfylt.

Plassering skal kontrolleres i horisontal- og vertika lplan farstoping av fundament.
Toleransegrense: 0,0 m i vertikalplan. For avriger toleransegrense 0,1m fra de oppgitte
avstander pi situasj onskartet inntil naboeiendommer

Kabler og ledninger:
For informasjon om kabler eller ledninger, ring til Gravemeldingstjenesten, tlf.09146.

Hafslund Entreprensr AS , , tlf . 22 43 52 00 eller e-post: nettdok@hafslund.no, svarer ogsi pi
sporsmil om jordkabler, transformatorkiosker, luftledninger eller skap plassert pi eller ved

Foretak L/S* Funks i on/Tiltaksklasse/Ansvarsomride
Sivilarkitekt Nils Hauserud S SOK, PRO,KPR, k1.2, prosjektering og kontroll av

smihus
I -2-T r e Elementproduksj on as S PRO,KPR, kl.1, prosjektering og kontroll av

yttervegger, takkonstruksjon, brresystemer over
snlnllmur

BEAM Sentralstsvsuser as S PRO,KPR, kI.1, prosjektering og kontroll for
ventilasionsanless

Nordisk sproytebetong as S PRO,KPR,UTF,KUT, kl. 1, prosj ektering, utfsrelse
os kontroll av srunrmrur os betonsarbeider

Vollen Bygg og elektriske as L UTF,KUT,kI 2, T amrerarbeider, Graving og
srunnarbeider

OMS Oppmiling as S PRO,KPR,UTF,KUT, kl. 2, prosj ektering, utfsrelse
os kontroll av ooomilins

Tom Elnes Rorleggerforretning
as

L PRO,KPR,kI. I,UTF,KUT, k1.2, prosjektering,
utfsrelse og kontroll av rsrinstallasjoner, utvendig og
innvendis saniteranlees
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med el-konsulent eller installator, slik at det blir sendt inn forhandsmelding til Hafslund
Entreprenor i oppstartsfasen av byggearbeidet.

Avfall:
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med godkjent avfallsplan kan kommunen
ilegge forurensningsgebyr med hjemmel i forurensningslovens $ 73. Et slikt gebyr vil minst
v&re av en slik stsrrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnidd ved avfallshindtering
i strid med bestemmelsene.

Fsr midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis, skal sluttrapport (Skjema B) vrere
godkjent. Ta derfor vare pi veielapper og noter leverte materialer og mengder, mottaker og
transportor av avfallet i bygge-/anleg gsperioden.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, tegninger av utfsrt tiltak:
Tiltaket tillates ikke tatt i bruk fsr kontrollansvarlig for utfsrelsen har sorget for sluttkontroll
og kommunen deretter har utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Kommunen skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utfsrt. Eventuelle endringer fra
tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at kommunen kan vurdere endringene for
ferdigaffest gis.
Det vises til $$ 33-34 i forskrift om saksbehandling og kontroll.

For ovrig gjelder folgende vilkir fsr midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis:
Utomhusarealene mi vrere opparbeidet og beplantet i h.h.t. godkjent utomhusplan.
VannmAler/reduksj onsventil/brannslange skal v@re monlgrt.
Koordinater pi utvendig vann/spillvann (anboringiforgrening, stoppekraner, kummer,
retningsforandringer) mi vrere innsendt til Asker kommune, Kommunalteknisk avdeling.
Avkjorsel mi opparbeides i henhold til gjeldende veinormal i Asker kommune.

Klageadgang:
Vedtaket kan paklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage over vedtaket
mi framsettes skriftlig for bygningsr&det innen 3 uker, jfr. plan og bygningslovens $ l5 og
forvaltningslovens $$ 28 og29.

Gebyr:
Gebyr for tilknyning til offentlig VA-anlegg faktureres separat fra kommunalteknisk
avdeling.

Med vennlig hilsen

w{prrru^^,^- /i//a.rtq Af ,r-'
Anne Katrine Westerheim Vildana Suljic 

'

Fagansvarlig forbyggesaker Byggesaksbehandler

Kopi :
Vollen Bygg og Elektriske AS, Heslebergveien 19, 1390 VOLLEN

Vedlegg:
Orientering om klageadgang.
Faktura i henhold til vedtatt gebyrregulativ (til tiltakshaver).



KLAGEADGANG

De kan paklage vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i medhold av plan- og
bygningslovens g 15, kfr. forvaltningslovens g28.

Klagefristen er 3 uker fra den dag brevet kom frem til den pitfarte adresse. Det er tilstrekkelig
at klagen er postlagt innen fristens utlop. Klagen skal stiles til Slkesmannen og sendes til
Plan- og bygningsavdelingen, Postboks 3fi,1372 Asker.

Klagen skal vrere undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som
onskes, og hvilke gmnner De vil anfffe for klagen. De bsr ogsi nevne eventuelle andre
opplysninger, som kan ha betydning for bedsmmelsen av klagen.

Dersom De klager si sent at det kan vare uklart om De har klaget i rett tid, bes De oppgi n6r
denne melding kom frem. Om de har serlige grunner til det, kan De sske om a ffi forienget
klagefristen. Dersom klagen blir sendt for sent, kan den bli awist. Debsr derfor opplyse
hvorfor De i tilfelle ikke kan lastes for forsinkelsen.

Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis giennomfores straks. De har adgang til6 sske
omiftutsatt ivsrksettingeR arrvedtaketimtil-kla'gefrr'sfener ffioellcr Aag--erer a1aioft. 

--

Om oppsettende virkning av klage gjelder forvaltningslovens $42. Om adgang til a ffi
klagefristen forlenget og om adgang til 6 p6klage vedtaket selv om klagefristen er oversittet,
gielder bestemmelsene i forvaltningslovens g$ 29-32.

Med de begrensninger som fremgdr av forvaltningslovens $$ 1S og 19, har De rett til6 se
dokumentene i saken. Har de ikke adgang til6 gSarc Dem kjent -ed disr bestemmelsene
eller trenger veiledning med hensyn til hva De skal gtrare,kan De henvende Dem hit.

Plan- og bygningsavdeling en 2. mai 2007


