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Ssknad om igangscttingstiltatelse av (D.09.2fi18 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens

1OOU S 95 a n-r. Z] arneiO i henhold til rammetillatelse w 14.04.2008 tillates ni igangsatt.

Igangsettingstillrtels€n omfetter hele tiltakec

Arrrrli3 forcuf rbl pls et rrbc3crc Hir gicuorfrrt i sanst'rr mcd gieldadc lov, forslrrift og

gi11 dn1t bc, og et utidcrc Hir lrortnolkrt isus"rt ned forctrkcts slstem (ry kootrollphl i

tiltrkct-

I)enne tilletelsen skal alltid vere tilstede pi byggeplassen'

plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06'05'1997'

sak 220,j fr. byridsvedtak av 27 .06.1997 , sak 1 425 '

Ssknaden
Eiendommen skal utbygges med 2 frittliggende eneboliger. Husene oppfores i 3 etasjer inklusive

underetasje. Denne ,rkoud"tr omfatter hus-A, og gesims- ogmanehoyde oppgis til hhv 6,80 m og 8,80 m'

Bruksareal (BRA) p. h* ;;;il il'ilt #. 3uirl"t u-grad for hele piosjeffei oppgis til324 m2, os grad av

utnytting som folge av tilt#eitil rJ : 0,25.I tillegg skal deler av ststtemur oppfores utenfor regulert

byggegrense mot nabogrensen i nord.
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Godkjenninger
Fslsende foretak har fitt eodkient ansvarsrett i tiltaket.

Crgnr og Navn Beskrivelse
)70L48469
ARKITEKT NILS HAUGRUD

SOK, Ansvarl ig soker for bygninger og instal lasjoner,
t i l taksklasse 1.
PRO, Ansvarlig prosjekterende for arkitektur og
byggetekn ikk, tiltaksklasse 2.
KPR, Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av
arki tektur og byggeteknikk, t i l taksklasse 2.

950167866
KONSMO FABRIKKER AS

PRO/KPR tkl .  1,  ansvarl ig for byggteknisk prosjekter ing
og kontrol l  av prosjekter ing av bol ig.  Gjelder egen
leveranse over mur(tre).

980958833
MIL]OAKUSTIKK AS

,RO/KPR tkl. 2, ansvarlig for prosjektering og kontroll
rv prosjektering for lydforhold(ekstern stoy).

97097474L
ASKER & BIERUM HUS AS

JTFIKUT tkl 1, ansvarlig for utforelse og kontroll av
rtfore lse av tom re ra rbeider, v8tro msa rbeider,
nurarbeider, pipe og venti lasjon.

9979300158
SVELVIK GRAVING OG TRANSPORT
AS

JTFIKUT tkl. 1, ansvarlig for utforelse og kontroll av
Jtforelse.

97241976L
OSLO OPPMALING AS

PRO/KPR tkl. 3, ansvarl ig for oppmSlingsteknisk
prosjektering og kontroll av prosjektering,
UTF/KUT tkl.2, ansvarlig for utforelse og kontroll av
utfgrelse for plassering, utst ikking av t i l tak.

910945831 PRO/KPR tkl. 1, ansvarlig for prosjektering og kontroll

@v4---!|rFl 'Fll
rorinstallasjoner og saniter.
UTF/KUT tkl.2, ansvarlig for utfgrelse og kontroll av
rtfgrelse for bvqninqer oq instal lasjoner.

161683319
\ORDIS K SPROYTEBETONG AS

PRO/KPR tkl. 1, ansvarlig for prosjektering og kontroll
av prosjektering for betonga rbeider.
UTF/KUT tkl. 1, ansvarlig for utforelelse og kontroll av
utforelse for qrunnmur,

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. Avvik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjeklering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endringer.

Pivisning
Se gitt rammetillatelse av den 14.04.2008 under avsnitt "Beliggenhet og hoydeplassering".

Avfallsplan
Felles avfallsplan er godkjent 24.06.2008 for saksnr. 200712779 o9200713565.
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Srerlig 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.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen mite avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knl.ttet til produkter, vil kommunen mitte'n'urdere 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 usitkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke innebrrer 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

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

I0rge
Rammcill,atelsen er pnkhg€t, m€n klagen er ikke endelig avgiort. Igangsetting av arbeidet skjer siledes pi
egrn risfto inntil &t foreligger endelig avgiorelse av klagesakan.>

Vcdlegg:
88-4010 Dohmenta$n ved mmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

PI..AN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling br byggegosjdrter
Enhc fu Bolign
enhetsleder saksbehandler

Kopi til:
Dinge Invest AS v/ Kr Almis, Ankerveien 28 B, 0785 OSLO


