
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO
nhaugrud@online.no

Deres ref: Saksbeh: Syed Ali Zubair

Dato: ZZ0ES.?00[
Arkivkode: 531VAr ref (saksnr): 200709486- 1 8

Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass:

Tiltakshaver:

Ssker:
Tiltakstype:

SOLASVEIEN 16

Anders Opsahl Eiendom as

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Enebolig

Eiendom: 14417361010

Adresse: Johan Scharffenbergs vei 9I,0694
OSLO

Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGANGSETTINGSTILLATELSE . SOLASVEIEN 16
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfsres i samsvar

med bestemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 11.09.2008 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens

(pbl) $ 95 a nr. Z. a.rfeiO i henhold til rammetillatelse av 26.06.2008 tillates nfl igangsatt.

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.

Ansvarlig foretak skal pflse 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 bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.1997,

sak 220, jfr . byridsvedtak av 27 .06 '1997 , sak 1425 .

Ssknaden
Ssknaden omfatter oppforing av enebolig i to elasjer og underetasje. Tiltakets BRA og bebygd areal

(ByA) oppgis henhoidsvis til 182,5m2 og 75m2. Tomteareal oppgis til943m'. Bygningen har saltak,

trepanelkleOning og et tradisjonelt formsprik og arkitektonisk uttrykk. Oppgitt gesims- og monehoyde er

painv 6,5m og 8,4h. Det foreligger en avkjorselsplan og det er sskt om dispensasjon fra pbl. $67 og

vegloven $ 29, vedrorende krav om veiopparbeidelse og avstand fra bygning til midt regulert vei.

Samlet BYA, for ny bolig og eksisterende bolig inklusiv to p-plass pi terreng, er oppgitt til 225,0m2 som

gir Yo-BYA:23,90

Det foreligger tillatelse til omgjoring av tomannsbolig til enebolig i saksnr. 200810593.

Plan- og bygningsetaten

Rnlrc ?64 Seflirum

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo

Sentralbord: 02 180
Kundesenteret: 23 49 l0 00
Telefaks: 22 6624 94

Bankgiro: 6003.05.58920
Org.nr.: 971 040 823 MVA



Godkjenninger

Folgende foretak har fitt godkjent ansvarsrett i tiltaket' sak 200709486

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse

)70148469
ArkitektNils Hausrud

SOK ansvarlig sok, tkl. 2.
PRO/LPR ansvarlig pro sj ekterende o g kontro llprosj ekterende, arkitektur og
ryggeteknikk, tkl2.

987582561
Bravida Norge AS, avd
Follo

PRO/IQR tkl. 2, ansvarlig for prosjektering og kontroll prosjektering for
rygninger og installasjoner, rorinstallasj oner og sanitrer.
UTF/KUT tkl.2, ansvarlig for utforelse og kontrollutfsrelse av bygninger
rg installasjoner, rorinstallasjoner og sanitre

97t647590
Follohus AS

PRO/KPR tkl. 1, ansvarlig for prosjektering og kontrollprosjektering,
unntatt arkitektonisk uforming, plassering og sanitrer.
UTF/KUT tkl. 1, ansvarlig for utfsrelse og kontrollutfsrelse av
tsmrerarbeider, vitrom, pipe, mur og graver.

Es9462782
F{aug Entreprenrrservice
A.S

UTF/I(UT tkl. 1, ansvarlig for utfsrelse og kontrollutfsrelse av grunn og
terrenearbeider.

)86276092
Ierratec AS

PROiKPR tkl. 3, ansvarlig for oppm6lingsteknisk prosjekteret plassering og
kontrollprosj ekterin g.
UTF/KUT tkl. 3, ansvarlig for utfsrelse og kontrollutfsrelse av plassering
og utstikkling.
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Folgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 200709486

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id
Plan os snitt I 09.08.2007 318
Situasionskart kke nummerert 31.01 .2008 ral4
Fasade vesVost c a t 2s.04.2008 l z t  J

Utomhusplan lkke nummerert 10.09.2008 t4n1
Fasade nord/ssr 8,.2.1 10.09.2008 r4t14
Avklorselsplan Ikke nummereft 31 .01 .2008 I  I l J

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 utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endrinser.

Pivisning
Se.i rammetillatelse av den 26.06.2008 under avsnitt "Beliggenhet og hoydeplassering".

Avfallsplan
Kravet til forenklet avfallsplan bortfaller jf. ny forskrift og endrede rutiner i behandlingen av avfallsplaner
som tridte i kraft fra 01.01.2008.

Serlig 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.
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Dersom det via kommunalt tilsyn eller pA 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 kurure gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke innebrerer en umiddelbar fare,- forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse

NAr tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest OfBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt h6ndblad
88-4010 og eventuelle vilk6r i rammetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggepro sj ekter
Enhet for Bolig Nord/Ost

*/144tffi,M' enhetsleder

l ; l  ,

Vb
Syed A{i Zubair
saksbehandler

Kopi til:
Anders Opsahl Eiendom as, Johan S;eharffenbergs vei 91; 0694 OSLO, anders@aoe.no

Vedlegg:
88-4010 Dokumentasjon ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse



{ Gientas med blokkbokstever



ANMODNING OM

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE ELLER

FERDIGATTEST

Ndr et tiltak er ferdig skal ansvarlig soker anmode konamunen om midlertidig bnrkstillatelse eiler

ferdigattest. Hva det anmodes o* J, avhengig av 9m tilfu{<9t eruvsluttet eller om det fortsatt

gjensrar arbeider 
"o!0irrai. 

vesentlig betydnfrrg 0fr. handblad 38-4020)' Anmodningen skal skje

rt tintie. Benytt NBR btankett w 5167'

Vedlegg:

Kontrollerklaringer
Det skal vedlegges kontrollerklaringer hvor alle de ansvarlig kontrollerende for udarelse

bekrefter at kontroll 
", tennomfortl ru*ru.t med kontrollplan for utfurelse og tildelt ansvarsretl

Benytt NBR blankett nr. 5149 -

Bekreftelse \ioletirn
Dersom tiltaket medfsrer at nytt kjaletirn skal tas i bruk skal bekreftelse pi dette sendes oslo

kommune ved Helsevemetaten

Bekreftelse fra andre offentlige mlndigheter
Hvis tiltaket rf.uf goatj"-"t |!;d;" of"o6ig. myndigheter -for fer&gattest kan gis' skal kopi

av de respe!:tive myndigheters godkjennelse vidlegges anmodningen om ferdigattesl

Spesielle laav og dokumentasjon av disse
for-uo"n fcarulea Avorlige rirangler som i1J<e inneberer umiddelbar fare, kreve

sikkerhetsstillelse i medhold-av pUtJ ll nr.2 for utbedring av disse. For midlertidig

brukstillatelse da kangis ra a"ittifils si!&erhet i form av avgitt bankgaranti (88-4011)' avgis

erklaring vedrsrende fikkerhetsstitlelsen (88-4012) og innsendes kopi av avtale om eventuell

;"t"g ai produkt hos godkjent teknisk kontrollorgan (i Norge p.L Byggforsk)'

Andrevedlegg
Andre vedlegg som er krevd i rammetillatelsen eller iganpettingstillatelsen

I Oslo kommune skal folgende teknisk dokumentasjon sendes kommunen (hvis aktuelt i det

enkelte tiltak):

. For serskilte bramobjekter etter brann- og eksplosjonsvemlovens $ 13 mi det sendes inn

branntegningo J.i rr'*oirrgro"ier, brannskiUei stui<ningsubtyr, skilting m'm' er vist'

o SlutFapport for avfallsbehandling, der slik er lrevd-
. Sluttdokumentasjon i.ir-t. forhandsuttalelsen skal sendes direkte til Vann- og

avlopsetaten Sendingen skal omfatte situasjonskart/ledningskart i milestokk 1:500 med

tiltaket og inntegnet ieaningstrasd for privaielikklefni.n'er (dimensjoner, vannmengde,

materiale og fAt"tni"g pi6res), lengdeprofil, bunnledningsplan samt eventuelle

hrntegninger. g"kr.d"lr" pn ai sluttdokumentasjonen er innsendt Vann- og avlopsetalen

mi foreligge for ferdigattest kan gis'

Ansvarlig for utarbeidelse: Oslo kommune
Godkjent av: Plan- og bygnings Vahls gate 1, 0187 Oslo

- 
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