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IGANGSETTINGSTILLATELSE . SONDREVEGEN 15
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomforer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfsres i

samsvar med bestemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 12.08.2008 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) $ 95 a nr. 2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 30.07.2008 til lates 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 skat alltid vrere tilstede pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.1997 ,
sak220, jfr. byr6dsvedtak av 27 .06.1997, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.1 1.1995.

Ssknaden
Omsskte tiltak gjelder oppforing av tre eneboliger i kjede med samlet BRA 675 m'.

Godkjenninger

Oslo kommune j
Plan- og bygningbetaten

Avdeling for byggeprosjekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO
nhaugrud@online.no

Deres ref Vir ref(saksnr): 2008021 i5-17
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: SONDREVEGEN15

Tiltakshaver: Sondrevegen 15 AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Saksbeh: P6l Erik Olsen

Eiendom: 2911811010

Adresse: Lybekkveien 2 C,0772 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

Fal foretak har fitt ent ansvarsrett i tiltaket.

)rgnr og Navn Beskrivelse

970L48469 S@K ttk 2, Ansvarl ig soker

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Enhet for Bolig Vest
Intemett:
www. pbe.oslo. kommune.no

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 01
E-post: postmottak@ organisasjonsnummer:
obe.oslo.kommune.no 971040823MVA'



Arki tekt Ni ls Haugrud PRO/KPR ttk 2, Arki tektur og byggeteknikk

98 1 189540
Siv . ing  Ot ta r  Langehaug as

PRO/KPR ttk 1, Bygninger og instal lasjoner;  stat iske
beregn inger

939625593
@stberg Norge as

PRO/KPR ttk 1, Vent i lasjonsanlegg

97241976r
Oslo oppm5l ing as

PRO/KPR ttk 3, Oppmd I i  n gsteknisk prosjekter i  n g
UTF/KUT ttk 2, Plassering og utst ikking

986521739
ABR rorservice as

PRO/KPR ttk 1, Bygninger og instal lasjoner;
ror leggera rbeider.
UTF/KUT ttk 2, Bygninger og instal lasjoner (se over)

190097305
3 r u n n m u r  a s

PRO/KPR/UTF/KUT ttk 1, Kjel lergulv og grunnmurer

)34195698
\nders  Johnsen as

UTF/KUT ttk 1, Grunn og terreng

9700420L6
Helge  Amundsen t0mmermester

UTF/KUT ttk 1, Bygninger og instal lasjoner;  unntatt
ror leggera rbeider
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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. Avvik 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.

Pivisning
Dette tiltak krever p6visning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pAvisning skal giennomfores ar'
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 23.06.2008.

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benlttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faklisk benlttes.

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 mitte 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 innebarer en umiddelbar fare, - forutsatt at man arrtar aI mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr.2 for at feil og mangler utbedres.
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Ferdigstillelse

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

Vedlegg:
88-40i0 Dokumentasjon ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

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

enhetsleder

Kopi til:
Sondrevege,n 15 AS, Lybekkveien 2C,O772 OSLO


