
Plan- og bygningsetaten

Ressurssenteret

Nils Haugud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0rs7 osl,o

v& r€f (saJG d): 200604699-20
Oppgis dltjd v€d henveldelse

Byggeplass: EL\DFARET 45B, HUS A

Tiltakshaver: EnergihusAS
Soker: Nils Haugrud Sivilarkitek
Tiltakstt?e: Enebolig

Srlsbehr Andble OuedrDgo

Eiendom: ll/321

Adresse: Frognerstranda 2, 0271 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12, 0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

Oslo kommune

o",", rl2 0|(T 2007

IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS A - ELYEFARET 45B
.Krav om at ansvarlig kontrollercnde foretak gjennomforer kontrolltiltak for A sike at arbeidene utfores i

samsvar med bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillat€lse av 12,09.2007 godkjennes i henhold til plan- og bygningsloyens
(pbl) S 95 a nr. 2. Arbeid i henholittil .ammetillatelse av 11.05.2007 tillates nA igangsatt,

Igangs€ftitrgstillatelsen omfatter hele tiltaket

Ansvarlig foretak skal pise at arbeidene blir gjennomfort i samsvar med Rieldende lov, forsMft og
gitt tillatels€, og at arbeidene blir kontrollerti samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket.

Denne tillatels€n skal alltid vare tibtede pA byggeplassen,

Plan- og bygningsetaten behandler de re sak ettor myndighet tildelt etaten i bystJ.revedtak av 06.05.1997,
sak 220,jfr. byredsvedtak av 27.06.1997, sak 1425; samt etter m),ndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskift om behandling av produksjonsar4all, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.1995.

Soknadea
Soknaden omfatter oppforing av enebolig - hus A. Hele prosjeklet^omfatter oppforing av 4 eneboliger med
felles parkeringsanlegg. B.uksareal (BRA) pr hus oppgis til 185 nf, til sammen BRA 740 m'. Bebygd
areal (BYA) for hele prosjeket inkl felles parkering oppgis til403 m'. Grad av utnylting som folge av
tiltaket oppgis til % -BY A= 23,9Yo.Det er s6kl dispensasjon fra plan- og bygningslovens $ 67 vedrorende
oooarbeidelse av vei.
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Godkj enninger
olsende loretak har latt sodkient ansvars€ft i tiltaket.

Orgnr og Navn Beskrivelse
961683319
Nordisk Sproytebetong AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, grunnmur og
betongarbeider Ansvarl ig kontrol lerende for
prosjektering av bygninger 09 instal lasjoner,
t i l taksklasse 1, grunnmur og betongarbeider Ansvarl ig
utforende for bygninger og instal lasjoner, t i l taksklasse
1, grunnmur og betongarbeider Ansvarl ig
kontrol lerende for utforing av bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, grunnmur og
betongarbeider

910945831
Berum Rorleggerbedrlf t  AS

Ansvarlig prosjekterende for bygninger 09
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, rgr o9 sanitEr, Ansvarl ig
kontrol lerende for prosjektering av bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, rOr og saniter. Ansvarl ig
utforende for bygninger og instal lasjoner, t i l taksklasse
2, ror og sanitar. Ansvarl ig kontrol lerende for utforing
av bygninger og instal lasjoner, t i l taksklasse 2, rOr og
sanitEer.

9724t97 6r
Oslo oppmSling AS

Ansvarl ig prosjekterende for anle99,_ konstruksjoner o9
instal lasjoner, t i l taksklasse 3, oppm;l ingsteknisk og
plassering, Ansvarl ig kontrol lerende for prosjektering
av anlegg, konstruksjoner og instal lasjoner,
t i l taksklasse 3, oppmil ingsteknisk o9 plassering.
Ansvarl ig utforende for anlegg, konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 2, oppmSlingsteknisk og
plassering. Ansvarl ig kontrol lerende for utfOring av
anlegg, konstruksjoner 09 instal lasjoner, t i l taksklasse
2, oppmdlingsteknisk og plassering.

950167866
Konsmo Fabrikker AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, bygn;ngsteknisk
Ansvarl ig kontrol lerende for prosjektering av bygninger
og instal lasjoner, t i l taksklasse 1, bygningsteknisk

970974741
Asker & Barum Hus AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger o9
in-sta Ilasj o ner, tiltaksklasse 2, tomrerarbeider,
vdtromsarbeider, pipe og venti lasjon. Ansvarl ig
kontrol lerende for prosjektering av bygninger o9
in^stallasjoner, tiltaksklasse 2, tomrerarbeider,
vitromsarbeider, pipe og venti lasjon.

876548062
Bygg-Larsen AS

Ansvarl ig utfgrende for anlegg, konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 2 Ansvarl ig kontrol lerende
for utforing av anleg9, konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 2



Saksnr: 200604699-20

Kontroll av utfrrelse
Ansvarlig kontrollercnde foretak e. ansvarlig for at kontollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjekle.ing gjennomforcs. Det forutsettes at alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
folsl(Iift 1997 med senere endringer.

Pivisuing
Dette tiltak kever pavisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utfming av pavisning skal gjennomfores av
kvalifisert foretak. Oppmilingsteknisk prosjekering av dette tiltaket skal basere s€g pe kvalitetssiket
prosjekteringsgrundag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrense., utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent 04.10.2007.

Serlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettes at produkter som ben),ttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
p.oduks€rtifikatene samsvarer med de p.odukter som fakisk ben)4tes.

Dersom det viakonmunalt tilsF eller pA annen mete avdekkes v€sentlige mangler kn)4tet til byggverket,
produLler i byggverket eller dokumentasjon knltet til produker, vil kommunen mitte l'urdere om den
finner hnvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha
befydning for liv, helse og sikkerhet.

Ved umiddelbar fare for liv, helse og silkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kume gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke inneberer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at madgelen kan rettes opp-, kan
kommunen keve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse
Ner tiltaket er ferdig, skal kommunen etter armodning fra ansvarlig soker utstede midlertidig
brukstillat€lse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hendblad
88-4010 og eventuelle vilker i mmmetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETA]EN
Ressurssenterct
Andrcsanssvedtak

Q#/^/
avdelingsenletsleder s

Kopi til: Energihus AS, Frogne.standa 2, 0271 OSLO

le Ou6draogo

Vedlegg: 88-4010 Dokumentasjon ved anmodn;ng om ferdigatt€st eller midlertidig brukstillatelse



88-4010OOftttrnf ttfeS..tON VED ANMODNING OM
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE ELLER
FERDIGATTEST

Ner ei tiltak er ferdig sktl aDsl'arlig sqker alslode korEmuDen om midlertidig bntkstiilatelse eller

ferdiEattest Hva dJamodes om er avhengig av om tilttket et avslElet eller om det fortsalt

sie;rr a$eider av loiodre veseEtlig betydDine 6fi. hiDdblad 884020) ADmodni4eD skal *ie
;tdftlig. 8ery11 NBR blaDkett Dr 516?.

Vedlegg:

Kotrtrollerkl2eridger
Det sk6l vedlegges-kontollerkleringer hvo! ale de alswrlig kootrollerende for ufsr-else

bekrefter at kontroll er gjeDdomffft i sadtsvar med kodollPlan for utforelse og tildelt a$va$rett

Ben]'11NBRblankett . 5149.

Beheftelse kisletarD
De$om tiltak;t Iiledfgler at nytt b6let In skal tf,s i bruk skal bekeftelse pa detle sendes Oslo

kommrme ved HelsevemetateD-

Belaeflelse fra atrdre oflentlige hladigheter
U*" titot"t .t"t godki"*.s ai ardre ofreutlige myndigbeter fur ferdigattest kan gis, skal kopi

av de respeltive mlndigheters godkjefflelse vedlegges anmodoingetr om fedigatresl

Soesielle laar og dokumetrtasjoo av disse
Kommunen ka:l ved alvorlige E)algler sorn i*le irnebarer r:middelbar fare- loeve
sikkerhetsstillelse i rnedbold av pbt ! 99 nr.2 for utMlitlg av disse. For midlenidig
brukti[atelse da kzn gis mA deistilles sik'kerhet i form av avgitt balkgaranli (884011), avgis

erlCa,ring vedrsrende sikkerhetsstillelsen (88-4012) og innseDdes kopi av avtale om eve[tuell

testing av produk hos godkjert teknisk kotrtrollolgan C Norge p.L ByggfoEk)'

Andrevedlegg
Andre vedleg!som er hevd i rammetillalelsen eller iga.DgsettiDgstillalelsen

. I oslo komdume skal folgende teknisk dohrdedtasjoD seDdes kommunen (hvis ahuelt i det

enkelte liltak):

. For senkiitebranaobjekter etter bram- og eksplosjonsvelDlovens $ 13 me det seDdes ira

haoategninger der rsE tiDgsveier, branltskiller, slDkingsutstf, sLiltitg !L& er vist
. Sluttrapport for av%lsbehandling der slik er hevd-
. Slfidohmentasjon i.b-t fothandstftalelsen skal seodes direke til vaDn- og

avlopsetaren Sendiogen skat orofrtte situasjoDskartAedningskart i malestol* 1:500 med

tillaiet og inntegnet ledniDgstrase for privalc slikf,JedDiDger (dimensjoner, vaft'meDgde,

matedale og fallretniDg pifsres), lengdeprofil, bunoledningsPlan samt eventuelle

hrmtegDinger. Beheftelse pi a1 sluttdokudlentasjonen er imsendt VaItJF og avlopsetalen

ma foreligge far ferdigattest kan gis.

Ansvarlig fot utarbeidelse: Oslo kommune
Godkjent av: Plan- og bygningsetaten, Vails gate 1,018? Oslo

Sist reviderl 16.3.06 kl08:31



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Ressurssenteret

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0i57 oslo

V& ref Gaksnr): 200606605-14
Oppgis alltid v.d henYend.he

Byggeplass: ELVEFARET 458, HUS B

Tiltakshaver: EnergihusAS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitek
Tiltaksbpe: Enebolig

Sahsbeh: An.ble Ouddraogo

Daro: ftz 0l{I. m07

Eiendom: lll321

Adre.re: Frognenlranda2.02Tl OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12, 0157 OSLO
Tilt,kcrd .)nnf6.ino

IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS B - EL\,T,FARET 458
.Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak for e sike at arbeidene utforcs i

samsvar med bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelse sv 12.09.2007 godkjennes i h€nhold til plan- og bygdngslov€ns
(pbl) S 95 a nr. 2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 11.05.2007 tillates ne igangsatt.

IgangsettiDgstillatels€n omfatter hele tiltaket.

Ansvarlig for€tak sl€l pAse at arbeidene blir gi€nnomfort i samsvar m€d gjeldende lov, forsklift og
gitt tillat€lse, og rt arbeidene blir kontrollert i sBmsyar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket,

Delne tillatelsen skal alltid vere tilst€de pe byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystJ.revedtak av 06.05.1997,
sak 220,jfr. bt redsvedtak av 27.06.1997, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i oslo bystyr€ 15.1 1.1995.

Soknaden
Soknaden omfatter oppforing av enebolig hus B. Hele prosjeket omfatter oppforing av 4 eneboliger med
felles parkeringsanlegg. Bruksareal (BRA) prhus oppgis til 185 m'z, til sammen BRA 740 m'?. Bebygd
arcal (BYA) for hele prosjektei inkl felles parkering oppgis til -403 m'. Grad av utn],tting som folge av
tiltaket oppgis til % -BYA = 23,9%. Det er sokt dispensasjon fra plan- og bygningslovens $ 67 vedMende
oooarbeidelse av vei-

Godkjenninger
ent ansvarsrett i tiltaket.

rg nr og Navn Beskrivelse

Inlcnr.ttl
rvrvlv.tb. ono koDmunc no

senffalbord: 02 180 Bdkgiro:
Kundesenle. 23,19 l0 00 6003.05 t8920

2l .19 l0 0l

971 040 823 MVA
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961683319
Nordisk Sproytebetong AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, grunnmur og
betongarbeider Ansvarl ig kontrol lerende for
prosjektering av bygninger og instal lasjoner,
t i l taksklasse 1, grunnmur o9 betongarbeider Ansvarl ig
utforende for bygninger og instal lasjoner, t i l taksklasse
1, grunnmur og betongarbeider Ansvarl ig
kontrol lerende for utforing av bygninger og
instal lasjoner, t i , taksklasse 1, grunnmur og
betongarbeider

910945831
Berum Rorleggerbedr:ft  AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger 09
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, ror og sanit-r, Ansvarl ig
kontrol lerende for prosjektenng av bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, ror og saniter. Ansvarl ig
utforende for bygninge. og instal lasjone., t i l taksklasse
2, rgr og sanitar. Ansvarl ig kontrol lercnde for utforing
av bygninger og instal lasjoner, t i l taksklasse 2, ror og
sanrter.

972419767
us ro  uppmarnq

Ansvarl ig prosjekterende for anlegg,- konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 3, oppm;l ingsteknisk o9
plassering. Ansvarl ig kontrol lerende for prosjektering
av anlegg, konstfLrksjoner og instal lasjoner,
t i l taksklasse 3, oppmSlingsteknisk og plassering.
Ansvarl ig utforende for anlegg, konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 2, oppm;l ingsteknisk og
plassering. Ansvarl ig kontrol lerende for utforing av
anlegg, konstruksjoner og instal lasjoner, t i l taksklasse
2, oppmSlingsteknisk og plassering.

950167866
Konsmo Fabrikker AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, bygningsteknisk
Ansvarl ig kontrol lerende for prosjektering av bygninger
og instal lasjoner, t i l taksklasse 1, bygningsteknisk

97097 474L
Asker & B€rum Hus AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og
installasjoner, tiltaksklasse 2, tamrerarbeider,
vStromsarbeider, pipe og venti lasjon. Ansvarl ig
konLrol lerende for prosjektering av bygninger og
in_stal lasjoner, t i l taksklasse 2, tomrerarbeider,
v;tromsarbeider, pipe og venti lasjon.

476544062
Bygg-Larsen AS

Ansvarl ig utforende for anlegg, konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 2 Ansvarl ig kontrol lerende
for utforing av anlegg, konstruksjoner og
instal lasioner, t i l taksklasse 2

Kontroll av utfsrelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomf_ort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider udsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere enddnger.
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PeYisning
Dette tiltak krever pevisning av beliggenhet i plan og hsyde. Utforing av pevisning skal giennomfores av
kvalifisert foretak. Oppmelingsteknisk prcsjekering av dette tiltaket skal basere seg pa kvalitetssikret
prosjekteringsgnrnnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent 04.10.2007.

Serlig om produkter i byggve.k og ves€ntlige mangler
Det forutsettes at produller som berl),ttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjendng og at
produksertifikatene samsvarer med de produker som fakisk benltt€s.

De$om det via kommunalt tilsyn eller pa annen mete avdekk€s vesentlige mangler knlttet til byggverk€t,
p.odukter i byggve*et eller dokumentasjon kn),ttet til produkier, vil kommunen mefte lurderc om den
finJler innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produkene ikle vil kume ha
betydning for liv, helse og sikkerhet.

Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikte kommunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke inneberer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen keve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at &il og mangler utbed.es.

Ferdigstillelse
Nar tiltaket er ferdig skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstede midlertidig
brukstillatel sc eller fedigattest (NIBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-4010 og eventuelle vilkar i rammetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Ressurssenteret
Andrcgangsvedtak

@^g-zz=z
avdelingsenletsleder

Kopi til:
L.nergihu. AS. Frognerctranda 2.0271 OSLO

Vedlegg:
88-4010 Dokumentasjon led anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

le Oui&aogo



Plan- og bygningsetaten

Ressurssenteret

Nils Haugud S ivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 oSLO

Oslo kommune

satsbeh: Analole ouedr&go

Da,o: 112 0K1.2107
V& rcf (saksft): 20060660?-14
Oppgis alliid ved h€nvcrdcls.

Byggeplass: ELWI-ARET 45B. HUS (

Tiltakshaver: EnergihusAs
Ssker: Nils Haugud Sivilarkitekt
Tiltaksfype: Enebolig

Eiendom: ll/321

Adrcsse: Frognerstranda 2, 0271 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS C - ELYEFARET 458
.Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomforer kontrolltiltak for a sike at arbeidene udores i

samsvar med bestemmelsene. '

Soknad om igangsettitrgstill*telse av 12'09.200? godkjentres i henhold til plsn- ogiygningslor'ens
(pbl) S 95 a nr.2. Arbeid i h€nhold til rammetillat€ls€ av 11.05.2007 tillates rA igangsatt'

Igangsettitrgstillatelsen omfatter hel€ tiltaket.

ANvarlig for€iak skal pise at arbeidene blir gjennomfsrt i samsvar med gieldende IoY, forskrift og

gitt tilatelse, og at arbeiilene blir kontrollert i samsYar med foretakets system og kontrollplan i

tiltaket.

D€nne tillatelsen skal alltid v?ere tilstede pA byggeplassen-

Plan- og bygnhgsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bysq'revedtak av 06 05 1997'

sak 220, jar. byrldsvedtak av 2'7 .06.1997, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes

forskift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bys64e 15.11.1995'

Soknaden
Soknaalen omfatter oppforing av enebolig hus C. Hele prosjeket-omfatter oppforing av 4 e-neboliger med

felles parkeringsanlegg. Bruksareal (BRA) pr hus oppgis ti1 igs In', tl 
"-t*in 

BRA.740 m'] Bebygd

areal ('BYA) fo; hete;;osjektet inkl felles parkering oppgis til 401 m' Grad av utrytt;ng som folge av

tittatet oppgls tlt X -BVA = 23,9%. Det er sokt dispensasjon fra plan- og bygningslovens $ 67 vedrorende

oDDarbeidelse av vei.
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Senrralbord: 02 180 Bdkgro:
Kundesenter: 23 49 10 00 6003.05 58920
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Godkjenninger
foretak har fett

BeskrivelseOrgnr og Navn
Ansvarl iq prosjekterende for bygninger og

instal lasjoner, t i l taksklasse 1, grunnmur og

i i1*o"iu"ialr. n"."arli9 kontrollerende for
oiosieite. ing av bygnlnger og insLallasjoner'

[ l t" l . l l i .""r, g. ' .r . 'nmur og betongarbeider Ansvarl ig

JiiiiJialil".ivi"i"ser os installasjoner' tiltaksklasse
1, grunnmur og betongarbeider Ansvarl l9-^

ko;trol lerende for utforing av bygninger og

instal lasjoner, t i l takskiasse 1, grunnmur og

betongarbeider

961683319
Nordisk Sproytebetong AS

nr .r l ig p.otj"kt.r"nde for bygninger og

i".i-l".i"i '"i, i i lt"t .klasse 1, ror og saniter' Ansvarlig
fontrotlerende to. prosjektering av bygninger og

i*i"ri". i"""t, t ir"i tkl;sse 1, r@r og sanitar' Ansvarlig

ut"#""a'" for'UVSninger og installasjoner' t i l taksklasse

), .ri 
"gi"; i#i 

nn-svarlig konLrollerende for utforing

u-i uvg;ng"|- og installasjoner, t i l taksklasse 2' ror og

910945831
Berum Rorleggerbedrif t  AS

n,.'r*--rt is p.*Fktet"nde for anlegg' konstruksjoner og

i".i"rr"ti"i'"..,iirul.klasse 3, oppmSlingst"\!it5:9-

"' i*-i;q. 
; i;;Lie konLfollerende for prosje^terins

av anleoo, konstruksjoner og instarlasloner'
,rit-r..161t" 3, oppmElingsteknisk og plassering
Ansvarlia utforende for anlegg, konstruksloner og

;;i; lr;;;";;; i i ttuk'klu'." i, oppmELingstet<nisk os

or".i"i i t ig. A;svarlig kontrollerende for utforing av

!n-ll lg. L;n.l 'r.ul. ioner og installasjoner' t i l taksklasse

2, oiimSlingsteknisk og plassering'

972419767
oslo oppmSling As

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og

i".,urru.i . 'n"., i i r tutt l lasse 1, bygningsteknisk
nir""ii i i i.J"i-ri.*nde ror prosjekLering av bvsninser

"gli'ili"'j"@

950167866
Konsmo Fabrikker AS

vatromsarbeider, pipe og venti lasjon

Ansuarl iq prosjekterende lor bygninger og

lnsiaf f  asioner,-t i f  tatsl lasse 2, t@mrerarbeider'

"C;.t '" ib"i l"t, 
pipe og ventilasjon Ansvarlig

kontrollerende for prosjektering av bygninger og

installasjoner, t i l taksklasse 2, t0mrerarDeloer'

7097 474r
ker & Barum Hus AS

IiiiiiE utfrr"nd" tor anlegg, konstrlrksjoner og

tri"l*L""i or,il.klasse i Ansvarlig kontrollerende
for utforing av anlegg, konstruksjoner og

installasjoner, t i l taksklasse z

8'l654a062
Bygg-Larsen AS
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Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, giennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kortlollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennornfores. Det forutsettes at alle arbeider utfores i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endringe..

Pivisning
Dette tiltak kever pevisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfores av
kvalifisert foretak. Oppmelingsieknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssiket
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikede koordinater for eiendoms- og plangenser, utarbeid€t av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent 04.10.2007.

Serlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettes at produkter som ben).ttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktseftifikatene samsvarer med de produker som fakisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pa annen mate avdekkes vesentlige mangler knlttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon kn'4tet til produkter, vil kommunen mette vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produLlene ikke vil ku re ha
betydnirg for ljv, 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 inneberer en uniddelbar 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
Ner tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig sokfl utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokrmentasjon i samsvar med vedlag hendblad
88-4010 og eventuelle vilkar i rammetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.

PLAN. OG BYGNINGSETATEN
Ressurssenteret
Ardregangsvedtak

Q*u--/
avdelingsenhetsleder

Kopi til: Ene€ihus AS, Frognerstranda 2, 0271 OSLO

Vedlegg: 88-4010 Dokumentasjon ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Anatole Ou6draogo



PIan- og bygningsetaten

Ressurssenteret

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 oSLO

Vdr Ef (salsd): 200606612-l,l
Oppeb alltid v€d henvendelse

Byggeplass: ELVEFARET 458, HUS D

Tiltakshaver: EnergihusAS
Sokei Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Bnebolig

Salsbeh: Anatolo Oued6oeo

Eiendom: lll32l

Adresse: Frognerstranda 2, 0271 OSLO
Adre.5e: O\ re Slonsgale I2.0l57OSLO
Tiltaksarl Oppforing

Oslo kommune

Dab: r12 0l(T, ?007

IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS D - ELVEFARET 458
.Krav om at ansva.lig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak for a sike at arbeidene udores i

samsvar med bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstilatelse av 12.09.2007 godkjennes i henhold til plan- og bygringsloyens
(pbl) S 95 a trr. 2. Arb€id i hetrhold til-rammetillatelse av 11.05,2007tillates ni igangsatt.

Igangsettingstillat€lsen omfatter hele tiltaket.

Ansvarlig foretak skal pAse at arbeidene blir giennomfort i samsvar med gieldende lov, forskrift og
gitt tillatelse, og al arbeid€ne blir kontrolleft i samsyar med foretakets system og kontrollplal i
tiltakel

Denne tillatelsen skal alltid vere tilst€d€ pa byggepltssen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter mFdighet tildelt etaten i bystj'revedtak av 06.05.1997,
sak 220,jfr. byrAdsvedtak ^v 2'7.06.199'7, sak 1425; samt etter mlndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskift om behandling av prcduksjonsadall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.1995.

Soknaden
Soknaden omfatter oppfor:ing av enebolig - hus D. Hele prosjektet-omfatter oppforing av 4 e-neboliger med
felles parkeringsanlegg. Bruksareal (BRA) pr hus oppgis til 185 m', til sammen BRA 740 m'. Bebygd
areal (BYA) for hele prosjektet inkl felles parkering oppgis til 403 m'. Grad av utq4ting som folge av
tiltaket oppgis til % -BYA = 23,9%. Det er sokt dispensasjon fra plan- og bygningslovens S 67 vedrorende
oDoarbeidelse av vei.

tr:::::
r lr i :
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Godkjenninger

!algende toretak har faft qodkient ansvarsrett t hltaket.

Orgnr o9 Navn Beskrivelse

961683319
Nordisk Sproytebetong AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, grunnmur og
betongarbeider Ansvarl ig kontrol lerende for
prosjektering av bygninger og instal lasjoner,
t i l taksklasse 1, grunnmur og betongarbeider Ansvarl ig
utforende for bygninger og instal lasjoner, t i l taksklasse
1, grunnmur og betongarbeider Ansvarl ig
kontrol lerende for utforing av bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, grunnmur og
betongarbeider

910945831
B€rum Rorleggerbedrif t  AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, rOr og saniteer. Ansvarl ig
kontrol lerende for prosjektering av bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, ror og saniter, Ansvarl ig
utfgrende for bygninger og instal lasjoner, t i l taksklasse
2, rOr o9 saniter. Ansvarl ig kontrol lerende for utforing
av bygninger og instal lasjoner, t i l taksklasse 2, rgr 09
santt@r.

972419761
oslo oppm8ling As

Ansvarl ig prosjekterende for anlegg,- konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 3, oppmdlingsteknisk og
plassering. Ansvarl ig kontrol lerende for prosjektering
av anlegg, konstruksjoner og instal lasjoner,
t i l taksklasse 3, oppmdlingsteknisk og plassering.
Ansvarl ig utforende for anlegg, konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 2, oppmSlingsteknisk og
plassering. Ansvarl ig kontrol lerende for utforing av
anlegg, konstruksjoner og instal lasjoner, t i l taksklasse
2, oppmElingsteknisk og plassering.

950167866
Konsmo Fabrikker AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger og
instal lasjoner, t i l taksklasse 1, bygningsteknisk
Ansvarl ig kontrol lerende for prosjektering av bygninger
og instal lasjoner, t i l taksklasse 1, bygningsteknisk

970974747
Asker & Barum Hus AS

Ansvarl ig prosjekterende for bygninger o9
instal lasjoner, t i l taksklasse 2, tomrerarbeider,
v;tromsarbeider, pipe og venti lasjon. Ansvarl ig
kontrol lerende for prosjektering av bygninger o9
in-stal lasjoner, t i l taksklasse 2, tomrerarbeider,
v;tromsarbeider, pipe og venti lasjon.

876548062
Bygg-Larsen AS

Ansvarl ig utforende for anlegg, konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 2 Ansvarl ig kontrol lerende
for utforing av anlegg, konstruksjoner og
instal lasjoner, t i l taksklasse 2
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avdelingsenh€tsleder

Kopi til: Energihus AS, Irognerstranda 2, 0271
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Kontroll av utfsrelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blia planlagl, giennomfoft og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjekering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfgres i henlold til Tektisk
fonkdft 1997 m€d senere endringer.

Pivistritrg
Dette tiltak kever pevisning av beliggenh€t i plan og hoyde. Utforing av pevisning skal gjennomfsres av
kvalifisert foretak. Oppmalingsteknisk prosjekering av dette tiitaket skal basere seg pe kvalitetssiket
prosjektedngsgnrnnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent 0,1.10.2007.

Serlig om produkter i byggverk og y€s€ntlige mangler
Det forutsettes at produke. som ben]4tes i byggverket innehar nodvendig produkgodkj€nning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk ben''ttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pe annen mete avdekkes vesentlige mangler kn)'ttet til byggverket,
produkler i byggrerket eller dokumentasjon kn)4tet til produker, vil kommunen matte vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil ku.ne ha
betydning for liv, helse og sikkerhet.

Ved umiddelba fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig bmkstillatelse.
Kommunen kan heller ikke gi dett€ dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke inneberer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan .ettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i m€dhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedrcs.

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

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Ressulssenteret
Andregangsvedtak

OSLO

Vedleg$ 88-4010 Dokumentasjon ved anmodning om fedigattest eller midlertidig brukstillatelse



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosjekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
O!.re Slottsgate 12
0157 Oslo

D*., 0 l, JtJLlzooi
DeEsrel vdrrcfGatsnt 200606622-13 Salsbeh: Inger lnl-Hansen AJkirkodersil

Oppsis {lltid Yed henrendehe

Byggeplass: EL\EFARET 45B Eiendom: 11/3211010

Tiltakshaver: IIL Eiendom AS Adresse: Irognerstranda 2, 0271 OSLO
Sokefl Nils Haugrud Sivilarkitekt Adresse: Ovre Slottsgate 12, 0157 OSLO
Tiltaksrype: Enebolig Tiltaksaft: Riving

IGANGSETTINGSTILLATELSE . ELVEFARET 458
Krav omat inva.lig konircllerend€ forelak giennomforef konl.olliiltak for a sikre al aibeidene ulferes isansvr med

bestenrnelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 26.06.2007 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) S 95 a nr,2, Arb€id i henhold til rammetillatelse av 23.02.2007 tillates ni igangsatt.

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.

Ansyarlig foretak skal piseat arbeidene blir gjennomfort i samsvar med gielde$de lov, forskrift og
gitl till*tels€, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket.

Denne tillatelsen skal alltid vEre tilstede pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandier denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.1997,
sak 220, jfr. byredsvedtak av 27.06.1997, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.I 1.1995.

Soknaden
Soknaden gjelder rivirrg av eksisterende enebolig og garasje, og har et samlet areal pe BTA 359 m'?

GodkjenniDger

Folgende foretak har fitt godkjent ansvarsrett i tiltaket.

tr:::::
r lr{:
I  t t : :

Avdelins for byggcprosjeker

rww\ pbe oslo konnrne no 0102 Oslo

0 2 1 8 0
Kundcscnt$: 23 49 I 0 00
Te le f l ks :  2 :149 l00 l

6003.05.58920

971040 823 MVA

Orgnr 09 Navn Beskrivelse

970748469
Arki tekt Ni ls Haugrud

Ansvarl ig soker for bygninger o9 instal lasjoner,  t i l takskl . l

876548062
Bygg-Larsen AS

Ansvarl ig utforende for anlegg, konstruksjoner og
instal lasjoner,  r iv ing, t i l taksklasse 2
Ansvarl ig kontrol lerende for ut fgr ing av anlegg,
konstruksjoner og instal lasjoner,  . iv ing, t i l taksklasse 2
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Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollercnde foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, giennomfoft og dokumentert i
henhold til fo.etakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nladvendig skal omprosjeldering giennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfirres i henhold til Teklisk
forskrift 1997 med senere endringer.

Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent 02.07.2007

Serlig om produkter i byggverk og vesetrdige mangler

Det forutsettes at prcdukter som b€n]'ttes i byggverket innehar nodvendig produkgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produker som faktisk benlttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pa annen mate avdekkes vesentlige mangler knlttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon kn)ttet til produkter, vil kommunen mette vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/prcduktene ikte vil kunne ha \--,
betydning for liv, helse og sikkerhet.

ved uniddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatel se.
Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, son ikke inneberer en umiddelbar fare, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan
komnunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse
Nar dltaket €r ferdig, skal kommunen etter anmodning fraansvarlig soker utstede nidlertidig
bruktillatelse eller ferdigattest (NBR blalkett m 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt handblad
88-4010 og €ventuelle vilker i ranrmetillatelse og s€nere vedtak skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
Apen by tean l

dr
For avdelingsenhetsleder

Kopi til:
Tiltakshaver (med fakura uten vedlegg)

Vedlegg:
88-4010 Dokumentasjon ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse


