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Til tidligeregitt rammetillatelseav dato 10092007
med igangsettingstillatelse
07072009av foreligg€r
det s€knadom skifteav ansvarligefor€tak av 02092009.
I medholdav plan- og bygningslov€ns,
PBL S 93 b, nr. 2 godkjennessoktradom endringer.
| ^ltnitlet godkjenninger i 4et!e f9d!ak9t fIgBgAr de! Ilvilke tolgtqk son! fra dette vedtalets datg 9r
innvilgetansvarsrettog for hvilke fagomrdde,og hvilke tidligeregodkjenteforetak som ikke lenger
har ansvarsrettfor de sammefagomridene.
I i]'sittet grensesnitti dett€ vedtak€t besMves ansvarsforholdet mellom nye og tidligere godkjente
foretak.
Plan- og bygningsetatenbehandlerdennesaketter m),ndighottildelt etateni bystyrevedtakav 06.05.97,
sak220,jfr. byredsvedtakav 2'7.06.9'/,s k 1425;samtetter myndighettildelt etateni Oslo konnunes
forskift om behandling
av produksjonsavfall,
vedtatti Oslo bystyre15.11.95.
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Plan- og bygdngsetstens samledevurderidg:
GRIATNMURAS, PROTOTAIBYGG AS, og Holen RarleggersefficeAS gis, i henholdtil sentral
foretaksgodkjenning,ansvarsrettfor de i tabellenbeskrevnefagonudder.Holen RorleggerserviceAS gis i
tillegg, i heoholdtil lokal forta.ksgod$eming,amvarslettfor PRO,4(PRfor det i tabellenbesloe!.oe
fagomrdde.
Klrgerdgang:
Dette vedtaketkan pauages.Frist for a klage er satttil tre uk€r ettermottakelseav dettebrevet. Se
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Vedlegg:
Orienteringom klageadgaig.
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Avdelirg for byggeprosjekter
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