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Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak for fl sikre at arbeidene utfsres i

samsvar med bestemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 08.04.2008 godkjennes i henhold til plan-og bygningslovens
(pbl) $ 95 a nr.2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 19.11.2007 tillates nfl 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.

Denne tillatelsen skal alltid vrere tilstede pfl 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 iS.t t.tqqS.

Soknaden
Ssknaden gjelder oppforing av enebolig med BRA 2ll m2.

Godkjenninger

Folgende foretak har fitt godkjent ansvarsrett itiltaket.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Enhet for Bolig Vest

Bessksadresse:
Vahls gate l, 0187 Oslo

Sentralbord: 02 180
Kundesenter: 23 49 1000
Telefaks: 23 49 l0 01

Bankgiro:
6003.05.58920

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OsI-o
nhaugrud@online.no

Deres ref

Byggeplass: STEINHAMMERVEIEN12

Tiltakshaver: @yvindMeisingset
Ssker: Nils Hausrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Var ref(saksnr):200709633-12 Saksbeh: Pil Erik Olsen
Oppgis alltid ved henvendelse

Eiendom:

Adresse:
Adresse:
Tiltaksart:

Dato: : g MAI
Arkivkode: 53 1

15717 471010

Seterhoyveien 7 H, 1 176 OSLO
@vre Slottsgate 72,0157 OSLO
Oppforing



Orgnr  og Navn 3eskrivelse
970748469
Ark i tekt  Ni ls  Haugrud

SOK ttk 2, Ansvarl ig sgker PRO/KPR ttk 2, Arkitektur
rg byggeteknikk

950167866
Konsmo fabrikker as

PRO/KPR ttk 1, Prosjektering av bolig

961683319
Nordisk sproytebetong as

PRO/KPR/UTF/KUT ttk 1, Grunnmur, betongarbeider

910945831
Barum rorleggerbedrif t  as

PRO/KPR ttk 1, Rgrinstal lasjoner, saniter UTF/KUT ttk
2, Rorinstal lasjoner, saniter

97241976L
Cslo oppmSl ing as

PRO/KPR ttk 3, OppmSlingsteknisk prosjektering
UTF/KUT ttk 2, Plassering og utst ikking av t i l tak

)7097474L
Asker & Berum hus as

UTF/KUT ttk 1, TOmrerarbeider, pipe, v8trom,
mu rerarbeider samt venti lasjon

)81929012
Sslo hage-graveservice as

UTF/KUT ttk 1, Utgraving, opparbeidelse og VA-grOfter
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Kontroll av utforelse
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.

Pflvisning
Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfsres 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 28.03.2008

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettes at produkter som benl,ttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen mite avdekkes vesentlige mangler knl.ttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen m6tte 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 antar atmangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.
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tr'erdigstillelse

Ner tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hf,ndblad
88-4010 og eventuelle vilkir i rammetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.

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

PLAN. OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggepro sj ekter
Enhet for Bolig Vest

It-;sF
Lisbeth Nordli Pil Erik Olsen
enhetsleder saksbehandler
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