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IGAI\GSETTINGSTILLATELSE . VETTALIVEIEN 4 C IIUS B
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak for i sikre at arbeidene utfsres i samsvar med

bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelse av 09.09.2008 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbD $ 95 a nr.2. Arbeid i henhold tilrammetillatelseav 14.04.2008 tillates ni 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 vrre tilstede pi 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.

Ssknaden
Eiendommen skal utbygges med 2 frittliggende eneboliger. Husene oppfores i 3 etasjer inklusive
underetasje. Denne ssknaden omfatter hus B, og gesims- ogmanehoyde oppgis til hhv 6,60 m-og 8,60 m:
Bruksareal (BRA) pr hus oppgis til 182 mt. Samlet u-grad for hele prosjektet oppgis til324 rtr2, og grad av
utnytting som folge av tiltaket til U: 0,25.
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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 omprosjeklering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfores 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.

Godkjenninger
F foretak har fEtt ent 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
byggeteknikk, tiltaksklasse 2,
KPR, Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av
arkitektur og byggeteknikk, tiltaksklasse 2.

)50167866
KONSMO FABRIKKERAS

2RO/KPR tkl. 1, ansvarlig for byggteknisk prosjektering
rg kontroll av prosjektering av bolig. Gjelder egen
everanse over mur(tre).

980958833
MIU@AKUSTIKK AS

PRO/KPR tkl.2, ansvarlig for prosjektering og kontroll
av prosjektering for lydforhold(ekstern stoy)'

97097474t
ASKER & BIERUM HUS AS

UTF/KUT tkl 1, ansvarlig for utforelse og kontroll av
utfgre lse av to m rera rbei der, v8tromsa rbeider,
murarbeider, pipe og venti lasjon.

9979300158
SVELVIK GRAVING OG TRANSPORT
AS

UTF/KUT tkl. 1, ansvarlig for utforelse og kontroll av
utforelse for graving og grunnarbeider.

9724L976t
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
utforelse for plassering, utst ikking av t i l tak.

910945831
BERUM RORLEGGERBEDRIFT AS

PRO/KPR tkl. 1, ansvarlig for prosjektering og kontroll
av prosjektering for bygninger og installasjoner,
rorinstallasjoner og san iter.
UTF/KUT tkl.2, ansvarlig for utforelse og kontroll av
utfgrelse for bygninger og instal lasjoner,
ror instal lasjoner og san i ter.

961683319
NORDISK SPR@YTEBETONG AS

PRO/KPR tkl. 1, ansvarl ig for prosjektering og kontrol l
av prosjektering for betonga rbeider,
UTF/KUT tkl. 1, ansvarlig for utforelse og kontroll av
utfgrelse for grunnmur.
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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

produktsertihkatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

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 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.

Kommune,n kan heller ikke gr dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangl€r, som ikke inneberer en umiddelbar fate, - forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan

kommrmen krreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr.2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigrtilldse

Nlntiltaket er frrdig skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstede midlertidig

bmtsillteisc elerlerdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad

8&{010 og crrcnnrElle vilklr i rammetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.

Iotc
nmcfld|lcn cr p&laget, rgr klagpn er il&e endelig avgjort. Igangsetting av arbeidet skjer siledes pi

cgln dfu idit rH fudiggsr cndelig avgienelse av klagesaken.

V€dlcgg;
8S4)tO Nh@imved uoodniog om fe,rdigattest eller midledidig brukstillatelse
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