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IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET .
VENASVEGEN I4

Krav om at ansvarlig kontroll€rende foretak giennontuer kontrolltiltak for e sikre at arbeiden€ utfores i samsvar

med bestenrmelsene,

S6knad om igangsetfingstillatelse av U7.{J4.2009 godkieDnes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) S 95 a nr. 2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 27.10.2008 tillates ni igargsatt,

Igangsettingstillatelsen omfatter grayearbeider.

Ansvarlig for€tak skal pase at arbeidene blir gjennomfort i samsyar med gieldende lov, forsl$ift og
gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontroll€rt i samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket,

Denne tillatelsen skal alltid vEre tilstede pe bygg€plassen.

Plan- og bygningsetaten behandler deffie sak etter myndighet tildelt etaten i bysl],revedtak av 06.05.1997,
sak 220, j fr. byrAdsvedt ak ̂ v 2'7 .06.1997 , sak 1425 .

Soknaden
Soknaden omfatter oppforing av en tomannsbolig. Bercgret BRA er 364 m2. Crad av utn).tting som folge
av  r i ha -keL .  e r  oppg in  a  b l i "o  BYA 2 l . l " o .  "
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Godkjenninger
Folgende foreraL har f i t l  godLienr f lnsva13ret l  i  r i l rakel,  saL 200806844

Organisasjonsnr Navn Beskrirelse

97 4444844
K BAUGEROD ANLEGG
AS

UTF/KUT tki. 1, ansvarlig for utforelse og kontrollutfsrelse av grunn- og
terrengarbeider for ny tomannsbolig.

9080062430
NORSKE ROR AS

PRO,/KPR tkl. I, ansvarlig for prosjekering og kontrollprosjekering av
innvendig og utvendig sanit eranlegg.
UTF,rKUTtkl.2, ansvarlig for utforelse og kontrollutforelse av innvendige
og utvendige sanitaeranlegg.

972419761
OSLO OPPMALING AS

PRO,4<PR tkl. 3, ansvarlig for prosjektering og kontrollprosjekering,
beregning av plassering(koordinatbestemme) hjomer iht. kart og tegninger
1ia arkitekt.
UTF/KUT tkl.2, ansvarlig for utforelse av pdvisning av hjomer og
utgangshoyde, plassering, hoyde (grunnmur og ringmur).

Folgende har godkjent aNvarsrett i tiltaket, sak 20080684,1
Organisasjonsnr Navn Beskrivelse

970148469
ARKITEKT NILS
HAUGRIJD

SOK, ansvarlig soker, tiltaksklasse 2.
PRO, KPR, ansvarlig prosjekerende og kontroll av prosjektering for
arkitektur oq byggetelolikk tiltaksklasse 2.

Kontroll Nv utfor€lse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gieDnomfsrt og dokumentet i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Avvik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprcsjektering gjennomfsres. Det forutsettes at alle arbeider utfores i heniold til Teknisk
forski{l 1997 med senere endringer.

Pivisning
Se under avsnitt "Beliggenhet og plassering" i rammetillatelse av den 27.10.2008.

Avfallsplan
Avfallsplan er godkj€nt 18.03.2009.

S2erlig om produkter i byggverk og veserdige mangler
Det forutsettes at produker som benlttes i byggverket inaehar nodvendig produkgodkjenning og at
produksertifikatene samsvarer med de produker som faktisk ben)4tes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pa annen mete avdektes vesentlige mangler knyttet til byggverke!
produkter i byggverket eller dokumentasjon kryttet til Fodukter, vil kommunen mAtte vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produkene ilJre vil kunne ha
betydning for liv, helse og sikkerhet. 1,1 j. I

Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke konmunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kommunen kan heller ikke gi dette dercom d€t er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke irllreberer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan
konmunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl S 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.
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Ferdigstillelse
Nar tiltaket er ferdig, skal kommullen etter aflnodni[g f1a ansvafig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 516?). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt haadblad
88-4010 og eventuelle vilker i rafunetillatelse og senere vedtak skal veallegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
En-bet for Bolig Nord/Ost
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