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ou,o,? I JAtl. 2008

Arkivkode: 531

Tiltakshaver: Buseth & Haug AS
Soker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Tomannsbolig Hus A-B

IGANGSETTINGSTILLATELSE . KAPTEIN OPPEGAARDS VEI 34
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomfsrer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfores i samsvar med

bestemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 10.01.2008 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) $ 95 a nr.2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 05.11.2007 tillates nfl igangsatt.

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.

Ansvarlig foretak skal pflse at arbeidene btir giennomfort 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 pfr 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.

Soknaden
Eiendommen skal utbygges med 1 vertikaldelt tomannsbolig, 1 enebolig og 1 carport. Denne soknaden
gjelder oppforing av tomannsboligen. Bygningen oppfores i 3 etasjer inklusive kjeller, og er tenkt utfort
med liggende panel pi fasadene og med valmet tak. Gesims- ogmanehoyde oppgis til henholdsvis 6,40 m

og 8,30 m. BRA for hus A-B er 308 m2, og BYA 1 B nl. Beregnet grad av utnytting som folge av tiltaket
oppgis til %-BYA =23,9o/o.
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Godkjenninger

Folgende foretak har fiu godkjent ansvarsrett i tiltaket.
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Buseth Oddbjorn
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|Oslo Oppmiling AS

varlig soker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
varlig prosjekterende for arkitektur, bygningsteknisk, brannteknisk, stoy, radon,

i, tiltaksklasse 1
kontrollerende for prosjektering av for arkitektur, bygningsteknisk,

Ansvarlig prosj ekterende for ventilasj on, tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av ventilasjon, tiltaksklasse I

Ansvarlig utforende for bygninger og installasjoner, tomrer/snekker, tiltaksklasse I
varlig kontrollerende for utforing av bygninger og installasjoner, tornrerlsnekker,

varlig prosjekterende for s61e og grunnmur, tiltaksklasse 1
varlig kontrollerende for prosjektering av sile og grunnmur, tiltaksklasse I
varlig utforende for sile og grunnmur, tiltaksklasse 1

varlig prosjekterende for oppmiling, tiltaksklasse 3
lig kontrollerende for prosjektering av oppmiling, tiltaksklasse 3
ig utforende fcir oppmSling/pSvisning, tiltaksklasse 2

Ansvarlig for konstruksjonsteknisk prosjektering, tiltaksklasse I
Ansvarlig kontrollerende for konstruksjonsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1

'l
189s401
ing Ottar Langehaug

S

79300158 Ansvarlig utfsrende for graving og terrengarbeider, tiltaksklasse I
vik Graving og

]lAnsvarlig kontrollerende for utforing av graving og terrengarbeider, tiltaksklasse 1
ransport AS

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. Awik 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.

Pflvisning
Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan oghoyde. 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.
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Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent 2 1.01.2008.

Srerlig 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 pf, 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 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 ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigaffest OfBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-4010 og eventuelle vilkar i rammetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.

Vedlegg:
88-4010 Dokumentasjon ved anmodningom ferdig*ttest eller midlertidig brukstillatelse
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Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)


