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Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGANGSETTINGSTILLATELSE - GRANVEIEN 8B
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomforer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfsres i samsvar med

bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelse av 04.10.2007 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) $ 95 a nr. 2. Arbeid i henhotd til rammetillatelse zv 19.07.2007 tillates nfl igangsatt.

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.

Ansvarlig foretak skal pise at arbeidene blir giennomfsrt i samsvar med gieldende lovo forskrift og

gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system og kontrollplan i

tiltaket.

Denne tillatelsen skal alltid vrere 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; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes

forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11'1995.

Ssknaden
Ssknaden gjelder oppforing av tomannsbolig med samlet BRA pi 340 m'.
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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. 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 pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfsres av
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 12.09.2007 .

Godkjenninger

Fslsende tbretak har tbtt ent ansvarsrett t ttltaket

Orqnr oq Navn Beskrivelse

929685164
Ugland Industrier AS

PRO/KPR takstoler t i l taksklasse 2

926398806
Flexit AS

PRO/KPR venti lasjon og kl imateknikk t i l taksklasse 1

9724L976L
Oslo OppmSl ing RS

PRO/KPR oppmSling t i l taksklasse 3
UTF/KUT plassering, utst ikking t i l taksklasse 2

990097305
Grunnmur AS

PRO/KPR gulv pB grunn og grunnmur t i l taksklasse 1
UTF/KUT gulv p3 grunn og grunnmur t i l taksklasse 1

988312509
Christia nia Rorleggerbed rift AS

PRO/KPR rorinstal lasjoner;Saniteranlegg t i l taksklasse 1
UTF/KUT rori nstal lasjoner; Sa nitera nlegg ti lta ksklasse 2

934195698
Anders Johnsen AS

UTF/KUT grunn og terreng tiltaksklasse 1

97978L628
P3 Mi l l imeter 'n  AS

UTF/KUT tom rera rbeider ti lta ksklasse 1

981895401
Siv ing Ottar Langehaug AS

PRO/KPR bygninger og instal lasjoner; Statiske
bereqninqer t i l taksklasse 1

Fslsende kart er

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE. id

Revidert situasjonspla n D1 oL.lL.2007 24/3

Fa kart ut
Beskrivelse Teqninqsnr Dato PBE-id

Situasjonsplan a D1 28.08.2006 tlo
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Sertig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

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

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi 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.
Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke innebrerer en umiddelbar 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

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

Klage
Rammetillatelsen er p6klage| men klagen er ikke endelig avgjort. Igangsetting av arbeidet skjer sAledes pi
egen risiko inntil det foreligger endelig avgiorelse av klagesaken.

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

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Ressurssenteret
Andregangsvedtak

enhetsleder

/**//'(,
Morten Moe
saksbehandler

Kopi til:
Anders Opsahl Eiendom AS, Johan Scharffenbergs vei 91,0694 OSLO, anders@aoe.no



ffiJoN vED ANMoDNING oM
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE ELLER

NAr et tilkk er ferdig ska! ansvarlig soker anmode kommunen om midlertidig brulcstillatelse eller

f.iaiguttot. Hva deianmodes om er avhengig av om tiltakgt 9r-111uttet eller om det fortsatt

eiens-tar arbeider av mindre vesentlig betydning (fr. handblad 884020). Anmodningen skal skje

skriftlig. Benytt NBR blankett w 5167 .

Vedlegg:

Kontrollerklaeringer
n.t rf.A vedleggeJkontrollerkleringer hvor alle de ansvarlig kontrollerende for utfsrelse

bekrefter at kontroll er gjennomforti samsvar med kontrollplan for utfsrelse og tildelt ansvarsrett.

Benytt NBR blankett nr' 5 149.

Bekreftelse kjoletirn
Dersom tiltaket medforer at nytt kjoletim skal tas i bruk skal bekreftelse pA dette sendes Oslo

kommune ved Helsevernetaten.

Bekreftelse fra andre offentlige myndigheter
i.,rr tiuut"t skal godkjennes ai andre offentlige myndigheter for ferdigattest kan gis, skal kopi

av de respektive myndigheters godkjennelse vedlegges anmodningen om ferdigattest'

Spesielle krav og dokumentasjon av disse - -
Ko,1rn*"n kan ;ed alvorlige mangler som ikke innebarer umiddelbar fare, kreve

sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr.2 for utbedring av disse. For midlertidig

brukstillatelse da kan gis mi deistilles sikkerhet i form av avgitt bankgaranti (88-4011), avgis

erklaring vedrsrendeiikkerhetsstillelsen (88-4012) og innsendes kopi av avtale om eventuell

testing av produkt hos godkjent teknisk kontrollorgan (i Norge p.t. Byggforsk).

Andrevedlegg
Andre vedlegg som er krevd i rammetillatelsen eller igangsettingstillatelsen

I Oslo kommune skal folgende teknisk dokumentasjon sendes kommunen (hvis aktuelt i det

enkelte tiltak):

. For sarskilte brannobjekter etter brann- og eksplosjonsvemlovens $ 13 mA det sendes inn

branntegoinger der romningsveier, brannskiller, slukningsutstyr, skilting m.m. er vist-

o SluttraPport for avfallsbehandling, der slik er krevd'
. Sluttdokumentasjon i.h.t. forhandsuttalelsen skal sendes direkte til Vann- og

avlopsetaten Sendingen skal omfatte situasjonskart/ledningskart i milestokk 1:500 med

tiltaket og inntegnet ledningstrasd for private stikkledninger (dimensjoner, vannmengde,

materialJog fallreming pAfores), lengdeprofil, bunnledningsplan samt eventuelle

kumtegninger. Bekreftels e pL atsluttdokumentasjonen er innsendt Vann- og avlopsetaten

mi foreligge for ferdigattest kan gis.

Ansvarlig for utarbeidelse: Oslo kommune
Godkjent av: PIan- og bygningsetaten, Vahls gate 1, 0187 Oslo

Sist revidert: 16.3.06 kl 08:31


