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IGANGSETTINGSTILLATELSE - PRIORYEIEN 10 E
Krav om at ansvdlig konkollerende foretak eiemomforer kontrolltiltak for d sikre al arbeidene utfores i samsvai med

bestemmelsene.

Sokrad om igangsettingstillatelse av 14'01.2009 godkjennes i henhold til plan- og bygdingslovens
(pbl) $ 95 a rr. 2. Arbeid i henhold til rammetillBtelse av 23'11.2007 tillates ni igangsatt' Ssknaden
omfatter i tiltegg skifte av ansvarlig foretak for fagomridet ansvarlig prosj€kterende og
kontrollerende for prosjektering, udorende og kontrollerende for utforing av rorleggerarbeider'

Det €r vedtatt folgende €ndring€r i forhold til itrnsendt soknadsdokum€ntasjon:
. Det er foretatt endring i ansvarsforhold idet det er foretatt skifte av ansvarlig foretak i

prosjektet. Foretaket B,TORLr]\4 RORLEGGERBEDRIFT AS har trukket sitt ansvaKhold i
ovennevnte sal<.

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket'

Ansvarlig foretak skal pese at arbeidene blir gjennomfort i samsvar med gieldende lov' forskrift og
gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket.

Dentre tillatelsen skal alltid ttere tilstede pe byggeplassen'

Plan- og bygnings€taten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystlrevedtak av 06.05.1997,
sak 220, jfr. bredsvedtak av 27.06.1997, sak 1425.

Ssknaden

Plan- og bygningselaten

0102 Oslo w.pbe.oslo.kommune.no

Seitralbord 02 i80
,Kundesolerel 23491000
Tolofaks: 22 662194

Bmkgnor 6003.05.58920
org.nr. : 97 I 040 823 MvA

Soknaden gjelder oppforing av en vertikaldeit tomannsbolig. Bygningen oppfores i 3 etasjer inklusive
underetasje, og utfores med sdende panel og med valmtak. Gesims- oq mor)ehoyde oppgis til henholdsvis
6,50 m og 8,51 m. BRA for n),tt hus oppgis til J39 m', og BYA I 2J m' Beregnet grad av utn)tting som
folge ̂ v tiltaket iVo-BYA =23,|Yo.

E-post: posrrnoftlk@phe oslo.kommune.no
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Spesielle forhold:
Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket - gravetillatelse, ble gitt 01.12.2008.

Det visestil vilkir i rammetillatelse hva gjelder innsendelse av revidert utomhusplan. Dette vilkAret er
innsendt ved soktad om igangsettingstillatelse - trinn 2.

Godkjenninger

Folgende tegning€r og kaft er lagt til grunn for endringstillatelsen, s^k 200709581/26

Beskrivelse Tegtlingsnr Dato PBE.id

Utomhusplan. Revidert 15.01.200926t3

Folgend€ forctak har fett godkjent ansvarsrett i tiltaketr sak 200709567

Orgaoisasionsnr Navn Beskriv€lse

960670507 Arco Entreprenor As
{nsvarlig utforende for $unn- og terrengarbeider, tiltakskl. 2
Ansvarlig kontrollerende for utfirring for grunn- og
terensarbeider. tiltaksklasse 2

970148469 Arkitek Nils Hau$ud

Ansvarlig soker for bygninge. og iDstallasjoner, tiltakskl. 1
Ansvarlig prosjeLlerende for arkitektur og byggeteknikk,
liltaksklasse 2
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av arkit€ktur og
byggeteknikk, tiltaksklasse 2

,90097305 GRUNNMUR AS

Ansvarlig prosjekterende av kjellergulv og grunnmur, tiltkl. I
Ansvarlig kontrollerende for prosjekterirg av kjellergulv og
grunnmur, tiltaksklasse I
Ansvarlig utforende for kjellergulv og gurmmur, tiltakskl 1
Ansvarlig kontrollerende for utforing av kjellergulv og
srunffnur. tiltaksklasse I

9854I I832 NOMM PRODTIKTER AS
Ansvarlig for prosjektering av ventilasjon, tiltaksklasse 2
{nsvarlig kontroll€rende for prosjektering av ventilasjon,
:iltaksklasse 2

980062430 NORSKE ROR AS

Ansvarlig prosjekterende av innv. og utv sanit&ranlegg, tilt. l
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av innv. og utv
laniteranlegg, tiltaksklasse 1
Ansvarlig utlorende for innv. og utv saniteranlegg, tiltkl. 2
Ansvarlig kontrollerende for utfirring av innv. og utv
saniteranlegg, tiltaksklasse 1

)72419?6I OSLO OPPMALING AS

Ansvarlig for oppmelngsteknisk prosjekte ng, tiltakskl. 3
Ansvarlig kontrollercnde fol oppmahngsteknisk
prosjekering, tiltaksklasse 3
Ansvarlig utforende for plasse ng, utstikking av tiltak,
tiltaksklasse 2
a.iilsvaitig kontrollerende for utfo ng av plassering, tiltkl. 2

981895401 Siv.ing Ottar Langehaug AS

Ansvarlig for Fosjektering av bygninger og installasjoner,
tiltaksklasse 1. statiske beregninger.
Ansr arl ig for lontrol l  av prosjehering av bygninger og
installasjoner, tiltaksklasse 1. Statiske beregninger.
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9?0012699 TomrelserYice Per Hagen
Ansvarlig for alt utforende tomrerarbeid, tiltaksklasse I
Ansvaiig kontrollerende for alt utforende tomre.arbeid,
tiltakskl. I

929685164 UGLAND INDUSTRIER AS
Ansvarlig for prosjektering av tal<stoler, tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrolle.ende for prosjekering av takstoler,
tiltaksklasse 1

Folgende foretak utger som ansvarshavend€ i tiltak€t, sak 200709587

Organisasjonsnr Nar'n Beskrivelse

)10945831 B,€RI]M RORLEGGERBEDRIFT
AS

Ansvarlig prosjekterende for bygninger og
installasjoner, tiltaksklasse l; Rgrinstallasjoner; Saniter
Ansvarlig konfollerende for prosjellering av
bygninger og idstallasjoner, tiltatsklasse I ;
Rorinstallasjoner; Saniter
Ansvarlig utforende for bygninger og installasjonet
tilta.ksklasse i; Rorinstallasjoner; Saniter
Ans,""rlig lonlrollerende for ulforing av blgninger og
installasione., tiltaksklasse l; Rorinstallasionerj Saniter

Grensesnitt:
Soknaden omfatter skifte av ansvarlig foretak for ovennemte fagomiader fra igangsettingstillatelse - trinn
2. Endringen er giort i lolsteelse med tidligere godKjente foretak med tilsvarerde aDsvar i fo.ste del av
tiltalet.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:
Ansvarlig foretak er godkjent i samsva. med soknad om ansva$rett. Ansvarsomredet er klart defirert og
grelNesniitet er tydelig.

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kont.ollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og konhollplan for tiltaket. Al.vik skal regishe.es og begrunnes og om
nsdvefldig skal omprosjektering gjennomfures. Det forutsettes at alle arbeider utfores i henhold til Telaisk
fo$krift 1997 med senere endringer.

PAYisning
Dette tiltak hever pevisnirg av beliggenhet i plan og hoyde. Utfodng av pevisning skal gjennonforcs av
kvalifisefi foretak. Oppmelingsteknisk prosjekerhg av dette tiltaket skal basere seg pa kvalitetssiket
prosjekteringsgrynnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Vedr Afallsplan
Avfallsplal er tidligere godkjent 21.08.2008. :l 1.. ii

Serlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det fontsettes at produkter som benltes i byggverket imehar nodvendig produkgodkjenning og at
produktsertifikat€ne samsvarcr med de produller som faktisk ben).ttes.



Saksff: 200709587-22 Side 4 av 4

Dersom det via kommunalt tils),n eller pe annen mete avdekkes vesentlige mangler kn)..ttet til byggverket,
produker i byggverket eller dokumentasjon lorttet til produkter, vil kommunen mafte lurdere om den
inner in[vilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenke]ig og at manglene/produkene ikke vil kunne ha
betyddng for liv, helse og sikkerhet.

Ved umiddelbar fare for liv, helse og sitkerhet kan ikl(e konrmunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kommunen kan heller ikl(e gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikte innebarer en umiddelbm fare, - forutsatt at man antar at mangelen kan rcttes opp-, kan
kolnmunen krcve sitkerhetssiillelse i medhold av pbl $ 99 m. 2 for at leil og mangler uibedrcs.

Ferdigstillelse
Nar iiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blanlett m 5167). Dok:umentasjon i samsvat med vedlagt handblad
88-4010ogeventuellevilkarimmmetillatelseogsenerevedtakskalvedlegges._-.

' .
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdelhg for byggeprosj el:ter

Kopi t i l :
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)

Vedlegg:
88-4010 Dokumentasjoo ved amodning om ferdigattest eller midlertidig br*stillatelse

: i i  1 . . . i


