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(E! om at Narlig kontrDl*nde foelak gjemonf@* konholltili.k fo. e sikre at arbeidene utfores i samsvar med

bctelmelsenq

Ssknad om igangsettingstillatelse av 15.08.2008 gttdkiennes i herhold lil plae- og bygningslov€ns
(!bl) S 95 a nr.2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 03.07.2008 tillates nll igangsatt.

lgangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.

Ansvarlig foretak sk l pAse at arbeidene blir gj etrnomfort i samsvar med gi€ldende lov, forskrift og
gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsyar med foretakets system og kotrtrollplan i
tiltaket.

D€trne tillatelsen skal altid vEre tilstede pi byggeptassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter m)ndighet tildelt etaten i bysq.revedtak av 06.05.1997,
sak 220, jft. blredsvedtak av 2'7.06.1997, sak 1425.

Soknaden
Soknaden omfatter opplirring av enebolig i 2 etasjer + kjeller, med BRA=207,5m'?. Tiltaket inngar i en
utbygging av eiendommen som salr et gir % BYA=23,2% inldudert fire biloppstilLngsplasser pa teneng
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Godkjenninger
foretak har fAtt eodkient ansvarslett i tiltaket-

Orgnr og Navn Beskrivelse
970148469
ARKITEKT NILS HAUGRUD

SOK, ansvarl ig soker
PRo/KPR tkl. 2, ansvarlig for prosjektering og
kontrol lprosjektering av arkitektur og byggeteknikk.

946216092
TERMTEC AS

PRO/KPR tkl, 3, ansvarl ig for oppmSlingsteknisk
prosjektering og kontrol l  av prosjektering, plassering.
UTF/KUT tkl, 3, ansvarlig for utforelse og
kontrol lutforelse av plassering og utst ikking av t i l taket.

987542561
BMVIDA NORGE AS AVD. FOLLO
SERVICE ROR

PRO/KPR ikl. 2, ansvarlig for prosjektering og
kontrol lprosjekter ing av byqninger og instal  lasjoner,
r0r instal lasjoner og saniter,
UTFIKUT tkl ,  2,  ansvarl ig for l t forelse og
kontrol lut forelse av bygninger og instal lasjoner,
rgr instal lasjoner og saniter,

97164) 590
FOLLOHUS AS

PRO/KPR tkl. 1, ansvarl ig for prosjektering, unntatt
arkitektonisk utforming, plassering og saniter.
UTF/KUT tkl. 2, ansvarlig for Lrtforelse av
tomrerarbeider, v;rtrom, pipe, mur og graver,

Kontroll av utfsrelse
Ansvarlig kontollerende forctak er arNvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumenteri i
henlold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. AYvik skal regjsneres og begrunnes og om
iodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfo.es i henhold til Teknisk
for.kriR l9a7 med senere eodrioger.

PAvisning
Se i gitt ranmetillatese av 03.07.2008 under avsnitt "Beliggenhet og hoydeplassering".

S*rlig dm produlrter i byggverk og vesentlige m.trgler

Det forutsettes ar produlder som ben).ttes i byggverket innehaf nodverdig produktgodhienniDg og at
produksedfikatene samsvarer med de produtter som fakisk benlates.

Denom det via kommunalt tilsyn eller pa annefl mate avdekkes vesentlige mangler kn)4tet til byggverket,
produller i byggverk€t eller dokurnentasjon kn)ttet til ploduller, vil kontlnlmen sdtte lllrdere om den
Iinner iinvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetsrkelig og at manglene/produkiene ikke vil L:u.ne ha
betydnirg for liv, hels€ og sikkerhet.

Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kornrnunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om fedigattest vil L:unne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikte iffrebrerer en umiddelbar fare, - forutsatt at man alltar at mangelen kan rettes opp-, kan
kornmunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedrcs.

!erdigstillelse

Ner iiliaket er ferdig, skal kommunen etter atunodning fra ansvarlig soker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigaitest O{BR blankett nr 516?. Dokwentasjon i samsvar med vedlagt handblad
88 401 0 og eventuelle vikar i rammetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.



88-4010 Dokumentasjon ved amodning om ferdigattest efler midlertidig brukstillatelse .

PLAN. OGBYGNINCSETATEN
Avdell-ng ror byggeprosjeKer

I  n  / .
V,,E

Syed@liZubaiI
saksbehaldler

Kopi ril:
And€rs opsal Eiendom AS, Johan scharffeobergs vei 91, 0694 oSLo, anders@aoe.no

bi}e.'


